
 
Para Legioner yang terkasih;  
Telah banyak pekerjaan kerasul-
an yang dilaksanakan oleh le-
gioner dalam semangat Bunda 
Maria. Semakin keras kita 
bekerja, semakin terbentang lu-
as lagi lapangan kerasulan yang 
menantang kita. Kadang terber-
sit pikiran, kok tiada habis-
habisnya pekerjaan yang harus 
ditangani. Satu atau beberapa 
dapat diselesaikan, datang lagi 
pekerjaan-pekerjaan baru.  
Oleh karena itu Buku Pegangan 
mengajak kita untuk kembali 
memandang Allah setiap kali 
kita berjumpa dengan penu-
gasan baru dari-Nya. Allah 
masih bekerja sampai hari ini. Ia 
memberikan pada kita mata, 
yang bisa memandang betapa 
panenan itu melimpah-limpah 
dan telah kuning melambai. 
Marilah datang menuai. Mulailah 
dengan tugas berdua-dua. Ja-
dilah teladan keuletan. Biarpun 
ada ucapan : “jangan ganggu 
saya” atau “jangan usik saya”; 
namun teruslah bekerja.  
Tuhan tahu siapa yang harus 
dipilih untuk bekerja di ladang-
Nya. Bukan orang cerdik pandai 
dan kaum bijak yang telah dipilih

-Nya, tapi orang-orang yang tu-
lus hati dan yang penuh cinta 
kasih. Anda telah terpilih... jadi 
mari kita bekerja lagi.   
 
 RD Emanuel Wahyu Widodo 

Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 

Bukan orang 
cerdik pandai 
dan kaum bi-
jak yang telah 
dipilihNya, 
tapi orang-
orang yang 
tulus hati dan 
yang penuh 
cinta kasih. 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, 
Paus Fransiskus merayakan ekaristi per-
nikahan bagi 20 pasangan suami-istri dari 
keuskupan Roma di Basilika Santo Petrus 
Vatikan.  Pasangan termuda lahir tahun 1986 
dan 1989; sedang yang tertua terlahir tahun 
1958 dan 1965. Seperti kebanyakan orang Ro-
ma, beberapa  dari mereka telah menjalani 
“hidup bersama”, bahkan beberapa di antara 
mereka telah memiliki anak-anak. Paus ber-
pesan bahwa ziarah hidup berkeluarga itu 
penuh tantangan layaknya perjalanan umat 
Israel di padang gurun menuju tanah terjanji. 
Maka Sri Paus meminta mereka untuk senanti-
asa memandang salib Kristus. Perkawinan 
adalah simbol kehidupan yang nyata dan 
bukan sekedar cerita legenda. Bahkan dalam 
Gereja Katolik, Perkawinan adalah Sakramen, 
tanda cinta Allah dan Gereja-Nya.   

Pada rapat bulan Agustus 2014 yang lalu, Dewan Konsilium Dublin telah menyetujui untuk mening-
katkan Regia Santa Maria di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasilia menjadi Senatus. Regia ini 
akan mengasuh 6 komisium, 14 kuria, 12 presidium tergabung langsung dengan 4446 anggota ak-
tif, 6219 anggota auksilier, 38 anggota pretorian dan 54 anggota ajutorian. Tercatat ada 11 juta 
penduduk katolik di wilayah pelayanannya, sehingga diharapkan masih terbuka luas pertumbuhan 
Legio Maria di sana. 
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Laporan Dewan 

Komisium Ratu Rosari Makasar 
Komisium Ratu Rosari Makassar sangat aktif dalam kegiatan kunjungan ke RSJ Dadi dan ke Lapas 
Narkoba. Kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan ibadat Sabda di tempat tersebut.  Komisium 
ini berhasil melakukan perluasan Legio Maria yaitu telah dibentuk 1 Kuria baru (Kuria Maria Bunda 
Yang Maha Rahim) Luwu Raya di bagian Utara Sulawesi Selatan. 

Berita dari Senatus 
Senatus Sinar Bunda Karmel mengadakan 
Perayaan HUT LM yang ke-93 dengan 
melaksanakan kegiatan Rekoleksi dan Reuni 
Tahunan. Acara tersebut dilaksanakan pada 
13 –14 September 2014 di Wisma Syalom Ba-
tu. Dalam perayaan ini Senatus berperan se-
bagai Kuria yaitu membina presidium-
presidium yang tergabung langsung ke Sena-
tus. Rekoleksi dipimpin oleh Romo Y. Radik 
S., O.Carm dan didampingi oleh Frater Andi, O 

Carm. Adapun tema Rekoleksi adalah “ Le-
gioner dan Kitab Suci” Peserta yang hadir 
sebanyak 28 orang. Setelah rekoleksi selesai 
dilanjutkan dengan pertemuan tahunan. Dalam 
acara pertemuan tahunan diadakan bermacam
-macam permainan dan kuis seputar Legio 
Maria. Semua peserta sangat senang dan 
acara ditutup dengan Misa oleh Romo Y. 
Radik S., O.Carm. (Panitia) 

Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang mengasuh 3 komisium, 2 kuria dan 16 presidia senior dan 2 pre-
sidia yunior tergabung, saat ini beranggotakan 2996 orang, 1966 orang diantaranya adalah anggota 
aktif. Perwira Regia sangat aktif mengadakan visitasi dan pembinaan kepada  dewan dan presidium 
asuhan antara lain dengan mengadakan rekoleksi  3 Komisium. 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura 
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura mengasuh 7 presidia ( 5 senior dan 2 yunior) dan 1 
Felites. Perwira Kuria tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dewan walaupun dalam situasi 
lingkungan yang minoritas. 



PERARAKAN PATUNG BUNDA MARIA 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura - Papua mengadakan 
perarakan Patung Bunda Maria pada bulan Mei 2014. 
Kegiatan ini diberi judul Hari – Hari Bersama Mama Ma-
ria, menuju Kepada Yesus. Thema kegiatan ini 
“Berdoalah Bagi Kesejahteraan Kota Dimana Kamu 
Tinggal ( Yer 29 : 7b )”. Patung Bunda Maria diarak dari 
Paroki ke Paroki di Keuskupan Jayapura Papua. Sebagai 
Panitia dalam acara tersebut adalah Perwira Kuria Jaya-
pura dan DPP Paroki. Umat di Jayapura Papua percaya 
bahwa Bunda Maria dapat menjadi pengantara yang tepat 
untuk sebuah pemulihan/transformasi di tanah Papua.  

Perayaan HUT Legio Maria yang ke 93 (7 September 
2014) Legio Maria Kuria Maria Angelorum Malang 
beserta presidium asuhannya mengadakan kegiatan 
dalam bentuk rekoleksi/Penyegaran Rohani. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan Sabtu 13 September 2014 di Gua 
Maria Sendangrejo, paroki St. Maria, Blitar Jawa Timur 
yang diikuti oleh 68 legioner dan juga Asisten Pemimpin 
Rohani. Penyegaran Rohani ini dipimpin oleh Pemimpin 
Rohani Kuria Maria Angelorum, yaitu RD Fransiscus 
Borgias Dedy Sulistya dengan tema Pelayananku Sebagai 
Legioner : Membawa Pengharapan Di Tengah Zaman 
Yang Penuh Tantangan. Inti yang dapat dipetik dalam 
acara tersebut adalah Legioner selalu siap menghadirkan 
cinta, pengharapan, dan iman untuk berbagai kehidupan, 
dalam situasi apapun sehingga kita dapat membawa dan  
menumbuhkan harapan baru dalam mencari dan 
menemukan Allah sebagai tujuan akhir hidup kita. (Wiwik)  

PERAYAAN HUT LM KE 93  


