
HARI MINGGU BIASA KE X - JUNI 2016
Last Updated Saturday, 04 June 2016 09:43

MENJAGA IBU BUMI, RAHIM KEHIDUPAN – PENETAPAN GELAR BUNDA HATI KUDUS,
BUNDA PELINDUNG PAROKI KEMAKMURAN

  

  

Bacaan Liturgi : 1Raj. 17:17-24;  Gal. 1:11-19; Luk. 7:11-17. 

  

  

  

Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Hari Minggu Biasa X. Kita merayakan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia. Tentang Hari Lingkungan Hidup kita bisa membaca dan mendengar Surat
Gembala Bapak Uskup. Dalam renungan bulletin ini kita melanjutkan permenungan kita tentang
Bunda Hati Kudus. Dalam devosi Hati Kudus dan Bunda Hati Kudus, pater Jules Chevalier
menegaskan bahwa 
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seluruh hati kita harus menjadi pujian bagi Allah dan hati kita harus menjadi penyuara hati
seluruh isi bumi yang rindu memuji keberasan Allah. Cinta akan kehidupan dan cinta akan
lingkungan hidup merupakan bagian intrinksik dari devosi Hati Kudus dan Bunda Hati Kudus.

  

Seorang rekan imam dalam komunitas kecil Pater Jules Chevalier pendiri Tarekat Misionaris
Hati Kudus Yesus (MSC) mencatat percakapan yang terjadi di sekitar penggelaran Bunda Hati
Kudus. Berikut ini adalah kisahnya:

  

-    Perasaan-perasaan syukur serta janji gelar nama dan devosi kepada Bunda Hati Kudus
memenuhi pikiran dan hati mereka sehingga tepat pada hari peresmian sebagai Misionaris Hati
Kudus, 12 September 1855, pesta Nama Suci Maria, mereka tidak hanya merenungkan makna
nama mereka, tetapi juga mulai memikirkan Maria sebagai Bunda Hati Kudus. Bukankah Bunda
Kita adalah juga seorang Misionaris Hati Kudus? Bukankah dia menyertai mereka dalam usaha
ini?

  

-    Pada tahun 1859 kami biasanya melewatkan rekreasi sore kami sambil duduk di bawah
naungan pohon-pohon limau, karena matahari sangat panas. Pada suatu waktu beberapa
konfrater hadir, baik dari komunitas kami maupun dari paroki-paroki tetangga. Seperti biasanya,
kami membicarakan soal pembangunan gereja – hanya bercakap-cakap santai tanpa banyak
berkonsentrasi pada pokok itu.

  

Tiba-tiba Pater Chevalier, yang rupanya sedang penuh dengan gagasan, bertanya kepada
kami: “Nama apa yang akan kita berikan pada kapel Bunda Kita yang berada di dalam gereja
kita?” Kami menjawab sesuai daya tarik dan devosi kami masing-masing. Yang satu berkata:
Hati Maria tanpa noda, atau Bunda Kemenangan. Yang lain: Bunda Kita, Bunda Kerahiman,
dan yang lain lagi: Bunda Rosario. “Tidak, tidak,” kata Pater Chevalier. “Kita akan menyebutnya
Bunda Hati Kudus. Demikian gelar tercinta ini diucapkan untuk pertama kali dan mereka heran
mendengarnya. “Hal itu akan berarti, “ kata Pater Piperon, “permohonan diajukan kepada
Bunda Kita di Gereja Hati Kudus.” “Bukan itu, rekanku terkasih,” kata Pater Chevalier dengan
segera. “Gelar ini, ‘Bunda Hati Kudus’, memiliki suatu makna mendalam. Itu berarti bahwa
karena keibuannya yang ilahi, Maria mempunyai pengaruh besar terhadap Hati Yesus dan
melalui dia kita harus datang ke Hati ilahi ini.” “Ini adalah sesuatu yang baru…” “Sesuatu yang
baru! Tidak seperti yang anda pikirkan. Bagaimana pun juga, di dalam gereja kita akan ada
suatu kapel yang dipersembahkan kepada Bunda Hati Kudus.” “Tapi, apakah hal itu sesuai
dengan teologi?” “Tentu saja,” jawab Pater Chevalier. Lalu dengan penuh keyakinan ia mulai
menjelaskan alasan-alasan utama yang membenarkan pernyataannya. Pater yang
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mem-pertanyakan gelar itu mendesak lagi dan berusaha untuk melemahkan argumen Pater
Chevalier. Lalu ia menambahkan: “Tidak ada sesuatu yang baru. Anda tahu betul bahwa anda
sudah melangkah terlalu jauh. Bagi saya, hal itu nampaknya menyesatkan.” Tentu saja
kata-kata ini, yang diucapkan di tengah kehangatan diskusi, keras namun tidak banyak
berpengaruh. Rekreasi mereka berakhir, lalu mereka berpisah.

  

-    Bagaimana pun juga, seorang konfrater dari Pater Chevalier menghabiskan sebagian sore
hari itu menuliskan pada lengkung atas sekeliling patung Maria tanpa noda, di bawah
pohon-pohon tempat mereka berdiskusi, seruan ini: “Bunda Hati Kudus, doakanlah kami.” 

  

-    Sejak itu gelar baru tersebut menjadi pokok percakapan penting dalam komunitas: Pada
hari itu, setelah makan malam, dua Misionaris (Maugenest tidak hadir) melanjutkan diskusi
tentang keabsahan gelar Bunda Hati Kudus. Setiap hari, hampir sepanjang bulan,
masing-masing menyodorkan argumen-argumen baru untuk mendukung pendapat
masing-masing. Hasil diskusi panjang ini diringkaskan dalam beberapa halaman, yang
kemudian menjadi brosur kecil pertama mengenai devosi kepada Bunda Hati Kudus. Bunda
Hati Kudus, doakanlah kami. 

  

Tuhan Memberkati kita semua

  

Rm. Yohanes Purwanta MSC
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