
 Puji syukur kepada Allah, 
kita akhirnya sampai pada bulan 
Agustus 2014. Kita bersyukur 
atas bulan lalu yang penuh 
dengan hiruk-pikuk. Sebagai le-
gioner kita telah merayakan pes-
ta emas Senatus Malang, 
dengan misa raya, seminar ten-
tang sistem, kepemimpinan dan 
spiritualitas Legio Maria dalam 
mendukung katekese Gereja 
Lokal serta acara dari hati ke 
hati dengan dewan-dewan 
asuhan Senatus Malang. Syukur 
pula atas keterlibatan Senatus 
Jakarta dan Singapore yang 
amat menghiasi sukacita kita.  
 Sebagai warga bangsa, 
kita juga bersyukur atas ter-
pilihnya presiden baru bagi 
negeri ini. Sekalipun sejak awal-
nya penuh tantangan dan kesu-
litan menghadang, bahkan fitna-
han, sindiran dan makian yang 
jahat; toh akhirnya kita 
mendapat seorang pemimpin. Ia 
adalah Bapak Joko Widodo 
yang berasal dari rakyat jelata 
(ndeso), badannya kurus-
kerempeng namun telah pernah 
berhasil menjadi walikota dan 
gubernur. Banyak orang mera-
gukan- nya dan ingin menjegal-
nya. Namun ia selalu berkata: 

“Aku rapopo” artinya aku tidak 
apa-apa. Ia ikhlas menjalani 
semuanya demi pengabdian 
yang tulus, terutama dengan ju-
rus “blusukan”-nya.  
 Kata blusukan itu berasal 
dari bahasa Jawa yang artinya 
pergi ke kampung-kampung 
(meninggalkan  rumah atau ista-
na) untuk mencari tahu situasi 
dan kondisi konkrit, apa yang 
sedang dihadapi dan dihidupi 
masyarakat.  Dan di tengah 
masyarakat yang bosan dengan 
pola kepemimpinan yang 
arogan, suka bermewah-mewah 
di istana, debat di DPR tanpa 
kenal situasi rakyat, malah plesir
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Special points 

of interest: 

Dewan Legio Maria  

(Kuria, Komisium, 

Regia, Senatus, 

Konsilium) bukan 

dewan pengawas, 

mereka adalah 

sekolah misi, tem-

pat hati bertemu 
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bersama, tempat 

iman bertemu iman, 

tempat cinta ber-

temu cinta.  
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-plesir ke luar negeri dengan alasan studi banding; pola kepemimpinan “blusukan” menjadi amat 
menarik. Masyarakat telah muak dengan pemimpin yang hanya memikirkan keluarga,  kelompok 
atau partainya saja. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mau tinggal bersama rakyat, guna 
memperhatikan dan mendengarkan suka duka mereka. Sebenarnya “blusukan” bukan hanya milik 
pakai Jokowi. Saya langsung ingat inkarnasi Kristus. Allah yang berkenan menjadi manusia dan 
tinggal di antara kita. Saya juga ingat Beata Teresa dari Kalkuta yang meninggalkan biaranya, lalu 
tinggal di antara kaum miskin dan langsung melayani mereka. Ia juga melepaskan jubah dan 
kerudung biarawati ala “Eropa” dan menggantinya dengan pakaian dan kerudung “sari” khas India. 
Saya ingat pula Santo Yohanes Paulus II yang berkelana ke mana-mana se-antero dunia; termasuk 
ke kota-kota di negeri kita: Medan, Jakarta, Yogyakarta dan Maumere.  
Dan jangan lupa: Legio Maria sendiri sejak awal juga sudah melakukan “blusukan”. Aksi “blusukan” 
bukan hanya sekedar kunjungan kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit dan orang-orang 
terlantar lainnya. “Blusukan” juga dalam arti memperhatikan hati setiap anggota yang mengikuti 
rapat Legio. Perwira harus dengan kejujuran dan keterbukaan membahas  semua urusan dan ma-
salah dalam presidium dan dewan Legio Maria. Dewan Legio Maria (kuria, komitium, regia, senatus 
dan konsilium) itu bukan dewan pengawas. Mereka adalah sekolah misi, tempat hati bertemu hati, 
tempat doa bersama, tempat iman bertemu iman, tempat cinta bertemu cinta. Semua berhak ber-
suara, untuk selanjutnya saling mendengarkan dan didengarkan. Anggota jangan hanya diam, tapi 
perwira juga jangan berbicara terus. Dinamis, hidup dan ceria itulah gaya kepemimpinan yang elok. 
Dan dengan demikian hidup akan semakin harmonis semoga.   
 

 RD Emanuel Wahyu Widodo 

Spiritual Director of Senatus Malang  

Alokusio … Lanjutan dari Halaman 1 

Sebuah proyek Peregrinatio Pro Christo (PPC) telah dilaksanakan di paroki St Vincent de L'arma-
gnac di negeri Prancis dari 19-27 Juni 2014. Sebuah tim relawan yang disiapkan oleh Konsilium 
Dublin termasuk Romo John Durkan dari Swinford (Irlandia). Proyek ini diprakarsai dan dimohon 
oleh Romo Pere Eric Lestage pastor paroki St. Vincent  yang bekerja sebelumnya di Morning Star 
Hostel, Dublin. Hostel milik Konsilium Legio Maria, Dublin. Direncanakan juga akan dilaksanakan 
konferensi Legio Maria pada musim gugur (Autumn Conference) pada Sabtu 8 November 2014.  
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Laporan Dewan 

Kuria Bunda Penebus Merauke 
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif menjalankan tugas supervisi ke presidium asuhan, 
setelah dimekarkan 2 pra kuria baru di Merauke, kuria ini sekarang mengasuh 11 presidium senior, 
1 presidium mahasiswa dan 4 presidium yunior. Perwira Kuria Bunda Penebus sangat ulet men-
dampingi 2 pra kuria yang baru terbentuk dan membina presidium asuhannya.  

Berita Vatikan 

  Bapa Suci mengajak kita untuk berdoa bagi perdamaian di 
Tanah Suci.  

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina di Tanah Suci 
telah menewaskan ratusan orang. Kerugian yang diderita juga 
tidak sedikit.  Hal ini amat melukakan dunia. Bapa Suci me-
nyerukan agar kita berdoa untuk penghentian kekerasan di 
Palestina. Paus ingin bahwa apa yang didoakannya bersama 
Patriarkh Bartolomeus, Presiden Israel Peres dan Presiden 
Palestina Mahmoud Abbas benar-benar akan terjadi yakni pu-
tusnya siklus kebencian dan kekerasan demi perdamaian se-
jati.  

Vatikan telah merilis The Pope App 

Kini Bapa Suci telah meningkatkan kehadirannya dalam dunia 
komunikasi App. Didukung oleh situs berita milik  
Vatikan, News.va, aplikasi ini memiliki fitur berupa berita-berita 
dan informasi terbaru seputar Kepausan yang diproduksi juga 
oleh media Vatikan lainnya – termasuk Radio Vatikan. Up-
date terbaru ini membuat tampilan isi menjadi lebih seder-
hana dan, menurut Uskup Agung Celli, dapat membuat 
pengguna merasa lebih dekat dengan Paus, karya-karyanya, 
serta pesan-pesannya tentang cinta kasih Tuhan. 

Regia Bunda Kristus Maumere 

Regia Bunda Kristus Maumere saat ini beranggotakan 15.698 orang, 11.268 orang diantaranya 
adalah anggota aktif. Perwira Regia sangat aktif mengadakan pembinaan/penyegaran kepada  de-
wan dan presidium asuhan. Perluasan legio Maria di Regia yaitu terbentuk 1 Presidium (Yunior) ba-
ru dengan nama Presidium Virgo Fidelis di Mauloo (asuhan Pra Kuria Maria Benteng Daud Mauloo)  
dan terbentuk 1 Presidium (Senior) baru dengan nama Presidium Ratu Para Malaikat di Halat 
(asuhan Kuria Nelle-Paroki Nelle).  

Kuria Maria Assumpta Malang 
Kuria Maria Asumpta Malang mengasuh 9 presidium yang aktif membantu tugas-tugas paroki, ada-
pun tugas spesifik presidium yang tergabung antara lain; membantu di poliklinik Lazarus dan poli-
klinik Putri Kasih. Kuria ini juga sangat aktif membantu Senatus dalam tugas korespondensi dan su-
pervisi. 

http://www.news.va/


Berita dari Senatus 

Perayaan HUT Pesta Emas Senatus Malang 

11 Juli 2014 

Misa Akbar oleh Vikjen 

Keuskupan Malang Rm 

Eko Atmono Pr dan 

dilanjutkan dengan ramah 

tamah dan makan malam 

bersama seluruh umat yang 

hadir. 

12 Juli 2014 

Misa Pagi oleh Romo Pemimpin Rohani Senatus Malang RD. Emanuel Wahyu W. dalam misa tersebut dilaksa-

nakan pemberkatan perwira Kuria Timika yang telah diresmikan pada Maret 2014. Kemudian dilanjutkan acara 

seminar sehari di Aula SVD Jl. Raja Basa 

13 Juli 2014 

Setelah makan pagi dilaksanakan Sharing keadaan Dewan yang tergabung ke Senatus Malang,  dalam kesempatan 

tersebut saudara Okkie dari Senatus Singapore mensharingkan LM berbahasa Indonesia yang ada di Singapore. 

Acara perayaan HUT Emas Senatus Sinar Bunda Karmel Malang ditutup dengan Misa Perutusan dipimpin oleh 

RD. Laurensius Mariyono (PR Kuria Lombok) yang didampingi oleh Rm. Hanjar (PR Komisium Yogyakarta). 


