
 Hari ini Minggu 7 Sep-
tember 2014, genap telah beru-
sia 93 tahun Legio Maria. 
Syukur dan pujian bagi Allah, 
Tritunggal Maha Kudus sebab 
hanya dalam kasih-Nya, Legio 
Maria dapat berkembang sam-
pai ke segala penjuru dunia. 
Tentu saja Legio mengalami 
perjalanan yang tidak mudah, 
penuh kesulitan dan tantangan. 
Namun dengan tekad keberani-
an untuk berusaha demi 
keluhuran Allah, Legio Maria ter-
us maju mengatasi segala 
rintangan. Ingatlah Mars Legio 
Maria Senatus Malang :”Putra-
Putri Legio pantang menyerah, 
majulah Legio Maria”. 
Dibanding kekuatan-kekuatan 
lain di dunia ini, sebenarnya Le-
gio Maria hanyalah kelompok 
kecil dan sederhana. Namun se-
mangatnya luar biasa. Seman-
gatnya adalah pengosongan diri. 
“Aku milikmu, ya Ratu dan Bun-
daku, segala kepunyaanku ada-
lah kepunyaanmu. Dalam per-
satuan dengan Maria, legioner 
mulai menyapa jiwa-jiwa yang 
terlupakan dan menderita. Legio 
berusaha membawa kembali 
keluhuran Allah yang ada di se-
tiap hati manusia.  

Di Basilika Santo Petrus, 
Vatikan, ada patung yang amat 
indah, Pieta tentang Maria yang 
sedang memangku Putranya 
yang telah wafat. Patung itu 
dipahat dari sebongkah marmer 
oleh Michelangelo. Sedikit demi 
sedikit, dicungkilinya bongkah 
marmer itu, hingga akhirnya 
hanya bagian yang menggam-
barkan Yesus dan Maria yang 
tampak. Alangkah indahnya. 
Semoga kita pun mampu 
melepaskan setiap bagian hidup 
kita yang tidak berguna, dan 
biarlah yang tampak hanya Ye-
sus dan Maria saja.  
 RD Emanuel Wahyu Widodo 

Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

 Konsilium Dublin menyelenggarakan konperensi kaum muda di Kolese All Hallows Dublin pada 
hari Sabtu dan Minggu 30-31 Agustus 2014. Konferensi ini mengambil judul : WHY IS THERE 
SOMETHING ABOUT MARY? Konperensi ini disusun dalam acara pidato, diskusi, diselingi 
dengan nyanyian dan liturgi kaum muda. Sebagai pembicara dalam konferensi kaum muda ter-
sebut antara lain; Uskup Agung Charles Brown, P. John Harris OP, Marian Carroll, Fr Brian 
Doyle O.P. dan  sejumlah pembicara lain. Ada sejumlah lokakarya pada Konferensi tersebut 
dengan topik-topik seperti: Pernikahan, Internet & Kecanduan, The Devil - apakah dia ada?, 
Duff - Saint atau Fanatic? Pada Sabtu malam akan ada waktu untuk pengakuan dan ada be-
berapa hiburan.  

 Dua imam yang baru ditahbiskan, Pater Colm Mannion dan P. Luuk Jensen - kedua Imam 
Dominikan ini menghadiri pertemuan Konsilium Juli 2014. Mereka menyatakan apresiasi kepa-
da sejumlah besar legioner dari seluruh Irlandia yang ikut menghadiri acara penahbisan mereka 
di Gereja St Savours, Dominic Street, Dublin pada Sabtu 5 Juli 2014. Mereka ditahbiskan oleh 
Uskup Agung Diarmiud Martin. Kedua imam ini menemukan panggilan mereka melalui 

Berita Vatikan 

Bapa Suci telah mengakhiri kunjungannya ke negeri 
Korea Selatan (13-18 Agustus). Dalam perjalanan 
pulang ke Roma Bapa Paus mengungkapkan bahwa 
perjalanan kali ini mengingatkannya akan perjalanan 
pulang ke rumah Bapa di Surga. “Dua atau tiga tahun 
lagi, saya akan pulang ke rumah Bapa. Saya tahu 
usia saya tak akan panjang lagi. Paus Fransiskus ju-
ga menyatakan dia mempertimbangkan kemungkinan 
mundur dari jabatannya seperti yang dilakukan Paus 
Benediktus XVI. Paus Fransiskus memang rendah 
hati dan siap mundur jika tidak mampu lagi menjalan-
kan tugas-tugasnya. Semoga yang terbaik terjadi pa-
danya.  



Hal3 September	2014	

Laporan Dewan 

Komisium Hati Tersuci Manado 
Komisium Hati Tersuci Manado mengasuh 12 kuria dan 18 presidia tergabung, saat ini beranggota-
kan 2154 orang, 1324 orang diantaranya adalah anggota aktif. Sosialisasi legio Maria telah mem-
buahkan hasil yaitu terbentuk 1 Kuria di Luwuk, 2 presidium yunior dan 1 presidium mudika di Toli-
Toli dan 2 presidium di Palu. Profisiat untuk Komisium Hati Tersuci Manado.  

Berita dari Senatus 

 Selamat Ulang Tahun Legio Maria yang ke 93 

 
 Senatus menghimbau seluruh dewan dan presidium asuhan agar 
melaksanakan pertemuan/reuni tahunan selama bulan September ini. Bentuk 

dan teknik pelaksanaannya diatur oleh dewan masing-masing.  
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang (sebagai kuria untuk presidium yang tergabung langsung) 

akan mengadakan rekoleksi dan pertemuan tahunan pada 13 -14 September 2014 di Wisma 
Syalom Batu. Kami mengundang semua legioner yang tergabung ke presidium asuhan Senatus 
untuk mengikuti acara tersebut. Biaya untuk penginapan sebesar Rp 100.000/orang. 

 Tema “Legioner dan Kitab Suci” oleh Romo Y. Radik S., O.Carm 

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang 

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang mengasuh 7 komisium, 1 pra komisium, 8 kuria dan 3 pre-
sidia tergabung, saat ini beranggotakan 10.367 orang, 7.448 orang diantaranya adalah anggota ak-
tif. Perwira Regia sangat aktif mengadakan pembinaan kepada  dewan dan presidium asuhan serta 
mengenalkan Legio Maria ke Paroki yang belum memiliki presidium. Regia merencanakan untuk 
mengaktifkan kembali kuria-kuria yang ada di Alor.  

Kuria Maria Angelorum – Blimbing Malang 
Kuria Maria Angelorum sangat aktif dan ulet dalam membina presidium yang mengalami kelesuan. 
Kuria ini juga mengadakan berbagai kegiatan dalam upaya pembinaan anggotanya, antara lain 
mengadakan rekoleksi dan ziarah bersama seluruh legioner asuhan kuria. 

 
Susunan Acara: 
Sabtu, 13 September 2014 
14.00 Tiba di Wisma Syalom Batu 
16.30 Sesion I 
18.30 Makan Malam 
19.00 Sision II 
21.00 Ibadat Malam 
21.30 Istirahat 
 

 

Minggu, 14 September 2014 
05.00 Senam (Olah Raga) 
06.00 Ibadat Pagi 
07.00 Makan pagi 
07.30 Sesion III 
09.30 Persiapan acara Pertemuan Tahunan 
10.00 Pertemuan Tahunan 
11.30 Persiapan Misa 
12.00 Misa 
13.00 Makan Siang 
14.00 Sayonara 

93th 



BULAN KITAB SUCI NASIONAL 

Bulan Kitab Suci Nasional 2014 ini merupakan tahun II dari tema umum gerakan Kitab Suci Nasion-
al “Sabda Allah dalam Keluarga” (2013-2016). Adapun visi dari tema umum ini adalah “keluarga 
kristiani yang mendengarkan dan melaksanakan Sabda Allah dan meneruskan iman kristiani kepa-
da anak-anak.” Tema tahun ini adalah “Keluarga Beribadah dalam Sabda.” Untuk mendalami tema 
ini, disiapkan tulisan yang memuat empat bahan pendalaman Kitab Suci untuk kategori dewasa:  
 
 Keluarga sebagai tempat kehadiran Allah (Kej 18:1-15) 

Mengimani kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, juga dalam aneka 
kesulitan konkret keluarga. 

Berusaha membangun Altar Rumah Tangga dalam kesempatan ibadah keluarga bersama. 
Menyadari dan menanggapi kehadiran Tuhan dalam diri sesama yang membutuhkan perhatian 

dan pertolongan kita  
 

 Ibadah keluarga sebagai sekolah iman (Ul 6:20-25) 
  Menyadari tanggung jawab mewujudkan Gereja Rumah Tangga dan mendidik anak-anak da-

lam iman Katolik. 
Menyadari bahwa ibadah keluarga merupakan kesempatan untuk bersama-sama mendengar-

kan Sabda Tuhan dan mewujudkan kehendak-Nya dalam kehidupan seharihari. 
Memiliki motivasi yang benar dalam beribadah kepada Tuhan  
 

 Ibadah dan kehidupan (Am 5:20-27) 
Menyadari bahwa ibadah sejati tidak berhenti pada urusan ritual, apalagi untuk “menyuap” Tu-

han, tetapi harus berbuah dalam kehidupan sehari-hari yang diwarnai perilaku adil dan benar. 
Menyadari bahwa yang terutama dikehendaki oleh Tuhan adalah perwujudan semangat keadi-

lan dan kebenaran dalam keluarga dan di masyarakat, dan tidak mudah berpuas diri dengan 
kesemarakan ritual ibadah dan kelimpahan persembahan.  

 
 Keluarga yang beribadah dalam Roh dan Kebenaran (Yoh 4:19-26)  
 
(Bulan  Kitab Suci Nasional 2014, LEMBAGA BIBLIKA INDONESIA 2014, Rm. F.X. Didik Bagiyowinadi Pr.) 


