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Tema: PENGHORMATAN KHAS UNTUK IBU- TANGAN YANG
MENGAYUNKAN BUAIAN

D

oa pembukaan: Tuhan yang penuh belas kasihan, Engkau
mengumpulkan kami sebagai umat perjanjian baru, dimeteraikan
dengan darah putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Engkau membentuk kami menjadi komuniti iman, harapan dan cinta.

Bapa, isilah setiap hati yang merindukan-Mu dengan kehadiran misteri-Mu dan
berikan kami semangat kepercayaan dan keterbukaan untuk berkongsi dengan
kumpulan yang berkumpul pada hari ini. Berkatilah rumah dan keluarga kami
di mana pun mereka berada sekarang. Kami meminta ini melalui Kristus, Tuhan
kami, Amin.

Kebahagiaan keluarga yang bersatu rapat dalam ikatan cintakasih

https://youtu.be/oq46iwkQJp4 (2.42mins) - Maria, sebagai simbol kekuatan ibu – Bapa Suci
Francis dan/atau

https://youtu.be/FJ4pW4v_MKQ (2.19mins) - Kepentingan ibu dalam hidup kita

Baca: Dalam bulan Julai ini, kita memberi penghormatan khusus untuk semua
ibu. 'Tangan yang Mengayunkan Buaian Adalah Tangan yang Mengatur Dunia'
dari sebuah puisi karya William Ross Wallace, memuji keibuan sebagai
kekuatan utama untuk memengaruhi fikiran anak-anaknya dan juga generasi
yang akan datang.
Setiap wanita pada dasarnya adalah seorang ibu. Setiap wanita, sama ada
sudah berkahwin atau belum berkahwin, dipanggil untuk menjadi ibu biologi,
psikologi atau rohani. Dia secara intuitif mengetahui untuk memberi,
memelihara, merawat orang lain, menderita bersama dan untuk mereka.
Menjadi seorang ibu adalah meregangkan diri sejauh mungkin. Dengan kata
lain, ‘Di sana, itulah semua yang saya miliki; itu adalah darah saya, hati saya,
tulang sumsum saya '. Apabila si ibu baru ingin berehat, dia dipanggil untuk
mempunyai lebih banyak keterbukaan hati, lebih banyak mengosongkan diri,
kesabaran, lebih banyak bekerja, lebih letih, lebih banyak cinta.
Dan tiada siapa yang dapat menjadi lambang keibuan yang lebih baik daripada
Bonda Maria kita, Bonda yang diberkati!
St Louis de Montfort mempunyai kata-kata indah tentang hubungan kita
dengan Bonda Maria. 'Semua anak-anak Allah yang sebenar memiliki Tuhan
sebagai Bapaa mereka dan Maria sebagai ibunya; sesiapa yang tidak memiliki
Maria sebagai ibunya, tidak mempunyai Tuhan sebagai bapanya '.

Perbincangan:
1. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh si ibu, terutama ibu baru di
dunia pada masa ini? Apakah ada sokongan yang mencukupi dari keluarga
besar, kumpulan gereja dan bahkan media sosial?
2. Apakah menjadi ibu Katolik sekarang berbeza dengan zaman ibu kita
sendiri?
3. Apa kenangan kegemaran atau tradisi anda yang diwariskan oleh ibu anda
sendiri? (Terutama dalam berpegang pada iman dan tradisi Katolik?)
4. Bagaimana kita sebagai individu atau kumpulan dapat menyokong dan
mendorong ibu, bahkan dengan cara kecil di rumah, di gereja, di sekolah, dll?

• RENUNGAN – Pesanan untuk dibawa pulang .......
Lain kali ketika anda mendengar seorang anak menangis di restoran, pusat
membeli belah atau bahkan di gereja, jangan sesekali memandang dengan
kejengkelan dan ketidakpuas hati. Hanya Tuhan sahaja yang tahu berapa
banyak usaha yang dilakukan oleh si ibu untuk membawa anak itu keluar dari
rumah. Pandangan dan senyuman yang menggalakkan akan membantu
mengembalikan kepercayaan pada dirinya sendiri dan juga orang lain.

D

oa Penutup: Bapa Syurgawi, kami memuji Engkau dan mengucapkan
terima kasih atas karunia ibu, nenek dan ibu saudara kami, yang melalui
mereka Engkau berikan kami kehidupan dan pengalaman cintakasih.

Kami berterima kasih kepada-Mu, bonda Maria, Bonda Tuhan kita Yesus Kristus,
seorang ibu yang sangat baik dan menjadi seorang wanita contoh dalam keibuan
untuk kami semua. Semoga doa kami menghangatkan hati semua ibu, nenek, ibu
saudara dan semua wanita yang telah memupuk kami menjadi apa yang kami ada
pada hari ini. Semoga mereka tahu bahawa mereka dicintai dan dihargai dan mereka
layak dengan panggilan mereka.
Semoga ibu-ibu di seluruh dunia merasa kegembiraan dalam hati dipanggil ibu dan
dalam semua kebaikan dan semua kegagalan mereka, mereka sentiasa diberkati
dalam kasih dan pengampunan-Mu. Kami berdoa dengan anugerha-Mu mereka
sentiasa berada dekat dengan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Amin.

Lagu Penutup: Mother Dearest Mother Fairest
Mother dearest, Mother fairest,
Help of all, who call on thee.
Virgin purest, brightest, rarest,
Help us, help, we cry to thee.
Lady, help in pain and sorrow,
Soothe those rack'd on beds of pain,
May the golden light of morrow,
Bring them health and joy again.
Lady, help the absent loved ones.
How we miss their presence here.
May the hand of Thy protection
Guide and guard them far and near.
Chorus
Mary, help us, help we pray.
Mary, help us, help we pray.
Help us in all care and sorrow.
Mary, help us, help we pray.

