
 Keberadaan Legio Maria 
telah menyapa di banyak waktu 
dan banyak tempat dan di banyak 
hati. Bagaimana hal itu bisa ter-
jadi? Tentu ini terjadi karena sis-
tem dan spiritualitas Legio Maria 
yang tak lekang oleh waktu, 
dapat dilaksanakan oleh siapa 
pun dan dimana pun. Legio Maria 
telah melintasi jaman perang 
dunia, perang dingin dan jaman 
ultra modern saat ini. Legio me-
rangkul Eropa, Afrika, Amerika, 
Asia sampai ke benua dan pulau-
pulau Pasifik. Legio pun merasuk 
di kota-kota metropolit, desa-desa 
sampai di daerah-
daerah terpencil.  

Ternyata itu semua 
telah dirangkum da-
lam satu lembar ker-
tas yang disebut 
TESSERA. Tessera 
bergambar Bunda 
Maria dan pasukann-
ya, Panji-panji, Ayat-
ayat kitab Suci, dan 
orang-orang yang 
bertempur. Itu 
sebenarnya gambar 
Visi dan Misi Legio 
Maria. Legio Maria berniat lewat 
penyucian diri bersama Bunda 

Maria, Legio bertempur melawan 
setan dan segala akal busuknya.  

Tessera diberikan kepada 
semua anggota aktif dan 
auksilier, para perwira dan juga 
para pemimpin rohani dan 
asistennya. Dengan demikian 
diharapkan bahwa setiap le-
gioner senantiasa siap bermag-
nificat bersama Bunda Maria. 
Tessera dicetak sama di setiap 
negara dan bangsa, hanya da-
lam bahasa yang berbeda-beda 
yang tak terkira banyaknya. Tes-
sera menjadi tanda pengenal 
dan tanda pemersatu legioner di 

seluruh dunia. 

Sebagai peziarah 
di dunia ini, kita 
saling membutuh-
kan pertolongan, 
terutama pertolon-
gan yang berupa 
doa dan semangat. 
Semoga dengan 
memegang dan 
mendoakan Tes-
sera setiap hari, 
kita semakin kuat. 
Amin. 

   
 RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
 

“Tessera men-
jadi tanda 
pengenal dan 
tanda pemer-
satu legioner di 
seluruh dunia”.  
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
 Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus 

mengucapkan selamat Idul Fitri kepada 
umat Muslim di seluruh dunia. Salam ini 
disampaikan melalui Presiden Dewan 
Kepausan Dialog Antaragama Jean-Louis 
Kardinal Tauran, dari Vatikan, Rabu 15 Juli 
2015. Paus menekankan kebersamaan un-
tuk melawan kekerasan yang mengatas-
namakan agama. 

 Sementara itu Lebaran Warga Indonesia di 
Vatikan dirayakan hari Sabtu 25 Juli 2015 di 
wisma Kedutaan Republik Indonesia. Sep-
erti biasa, KBRI mengundang seluruh WNI 
di bawah KBRI Vatikan, termasuk para pas-
tor dan suster. Perlu diketahui memang 
semua WNI yang dinaungi KBRI Vatikan 
adalah pastor dan suster yang bertugas di 
gereja-geraja Katolik sekitar Roma dan di 
dalam Kota Vatikan.    

 Pada hari Minggu 18 Juli 2015, sebelum 
menghadiri rapat Konsilium di Dublin Sdri. 
Catherine Donohoe, Koresponden untuk Se-
natus Malang melayangkan surat dengan isi 
salam hangat untuk segenap perwira, pem-
impin rohani dan semua legioner di Indone-
sia. 

 Diberitakan juga bahwa saudara Michael 
McGauran dan istrinya Maura akan diutus 
Konsilium untuk ikut merayakan pesta 75 ta-
hun Pendirian Senatus Manila di Philippines 
dan pesta 50 tahun Senatus Chicago, USA. 

 Dalam rapat bulan Juni yang lalu, konsilium 
membahas banyak hal notulen dari Senatus 
Malang. Juga dibahas Konggres Regia 
Kupang yang dilaporkan oleh Senatus Ma-
lang.  
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Berita dari Senatus 
 Pada hari Selasa 21 Juli 2015 di Kelapa 

Gading-Jakarta, telah terjadi pertemuan an-
tara Romo Pemimpin Rohani Senatus Ma-
lang dengan Pemimpin Rohani Senatus Ja-
karta yang didampingi saudari Yanti, Ketua 
Senatus Jakarta serta saudari Sisil dari 
Proyek Penerjemahan Buku Pegangan. Di-
sepakati bahwa sekalipun sulit proyek pe-
nerjemahan Buku Pegangan akan tetap 
diteruskan sampai selesai.  

 Konferensi Nasional Kaum Muda ke-3 akan 
diselenggarakan pada 16-18 Oktober 2015 
di Kampoeng Kids Batu. Mohon semua de-
wan mengirimkan nama-nama Legioner 
kaum muda yang mewakili dewannya untuk 
mengikuti acara tersebut paling lambat akhir 
Agustus 2015.  

 Presidium yang tergabung langsung ke Se-
natus Sinar Bunda Karmel Malang akan 
mengadakan rekoleksi dan kongres LM pa-
da bulan September 2015.  

Laporan Dewan 

Kuria Maria Angelorum Blimbing-Malang   
Kuria Maria Angelorum Malang sangat aktif dalam visitasi dan pembinaan presidium asuhan. Kuria 
ini berhasil mengadakan kunjungan kasih ke Susteran Missericordiae dalam rangka perayaan 
Paskah bersama dan tahun hidup bakti, serta melaksanakan Kongres Legio Maria.  

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura saat ini mengasuh 15 Presidium senior dan 2 presidium yunior. Ku-
ria ini aktif melakukan visitasi dan pembinaan kepada presidium asuhan. Profisiat atas terbentuknya 
2 presidium baru di Sentani. 

Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang  
Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang berkembang dengan baik karena perwira kuria sangat 
aktif melakukan visitasi ke presidium asuhannya. Saat ini ada 6 presidium yunior yang sangat aktif 
mengikuti rapat dewan kuria yunior. Perwira kuria akan mengunjungi presidium yunior yang belum 
pernah hadir dalam rapat kuria khususnya presidium luar kota. 



Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga 
Memahami Dogma SP Maria Diangkat ke Surga 

oleh: P. William P. Saunders  
Tradisi Suci yang sudah diimani oleh Gereja sejak lama, namun baru 
ditetapkan menjadi Dogma melalui pengajaran Bapa Paus Pius XII 
tanggal 1 November 1950, yang berjudul Munificentimtissimus Deus.  

Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga (15 Agustus) 
memberikan kepada masing-masing kita pengharapan besar.  Maria 
menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam 
rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendak-Nya, agar mengubah 
hidup kita melalui kurban dan penitensi, dan mencari persatuan a-
badi dalam kerajaan surga.  

Suatu bukti penting lainnya dalam Kitab Suci yang menegaskan 
Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, dapat ditemukan dalam 
Kitab Wahyu, “Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: 
Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di 
bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di 
atas kepalanya” (12:1). Ayat ini merupakan bagian dari bacaan 
pertama dalam Misa Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke 
Surga. Kendati aspek kronologis dari teks, Gereja telah menafsirkan 
ayat ini sebagai menunjuk kepada Bunda Maria yang telah diangkat 
ke dalam kemuliaan surga dan dimahkotai sebagai Ratu Surga dan 
Bumi, dan sebagai Bunda Gereja. (www.indocell.net/yesaya ) 

Kunjungan Pembinaan LM di Kuria Tabut Perjanjian Jayapura 

Minggu 28 Juni 2015, Sdr. A.Y. Surono mewakili senatus Malang mengadakan kunjungan pem-
binaan di Kuria Tabut Perjanjian Jayapura. Pembinaan dilaksanakan di :Seminari Fransiskus Asisi 
Waena. Peserta yang hadir dalam pembinaan tersebut kurang lebih 60 orang (masing-masing pre-
sidium asuhan mengirimkan perwakilannya). Materi pembinaan yang disampaikan adalah  
Pembekalan presidium dan pengelolaan dewan. Acara berjalan dengan lancar meski bersamaan 
dengan pesta imamat Bapak Uskup dan Sekami. Pembinaan ditutup dengan misa yang di-

persembahkan oleh RP John Kea Kebu, OFM.(A.Y. Surono)  


