
 Pada tanggal 11 Februari 1858, 
gadis kecil yang bernama Mary Berna-
dette Soubirous  mendapat penglihatan 
istimewa. Ia melihat Santa Perawan Ma-
ria yang berkata: “akulah yang dikandung 
dengan tidak bernoda”.  Ia tak bisa ber-
kata-kata. Ia sungguh tak mengerti apa 
sebenarnya yang terjadi. Ia hanya me-
rogoh saku bajunya, meraih rosario lalu 
mulai membuat tanda salib dan mulai 
berdoa. Kata Santa Perawan Maria beri-
kutnya: “berdoalah bagi orang berdosa”.  
Atas peristiwa itu, Bernadette mencoba 
mengisahkannya  kepada teman-
temannya. Mereka tak ada yang 
mengerti. Orang tuanya pun tid-
ak.  Sementara orang sekampungnya 
mulai membicarakannya. Banyak orang 
awalnya mencibirkan Bernadette. Hanya 
Pastor parokinya yang mencoba untuk 
mengerti dan menyeledikinya. Seorang 
dokter psikiater menyatakan Bernadette 

tidak mempunyai kemungkinan abnormal. 
Ia sehat.  
Santa Perawan Maria meneguhkan Ber-
nadette dengan berkata: : “Minumlah dari 
sumber air ini dan mandilah di situ”. Ber-
nadette sungguh bingung karena di situ 
tidak ada air. Namun akhirnya ia men-
gorek tanah kering di hadapannya dan 
mengalir air bercampur lumpur.   Air itu 
terus mengalir menjadi besar dan jernih. 
Banyak orang akhirnya menikmati air itu, 
karena air itu telah menjadi sumber air. 
Bahkan tidak sedikit orang yang mengala-
mi mukjizat kesembuhan sesudah ikut 
berdoa, bertobat dan menikmati air itu.  
Para legioner terkasih;  
Sampai sekarang di Lourdes, masih ter-
jadi mukjizat. Kami mengajak anda untuk 
mengenang kembali peristiwa ini sebagai 
inspirasi bagi kita, legioner. Kita dipanggil 
untuk menjadi kemuliaan Allah melalui 
pengudusan diri dan penyelamatan jiwa-
jiwa. Kita harus kembali merenungkan 
permintaan Bunda Maria di Lourdes, 
“berdoalah bagi orang berdosa”. Siapa itu 
orang berdosa? Kita semua adalah orang 
berdosa. Mari datanglah kepada Santa 
Perawan Maria. Ia akan menunjukkan 
kepadamu Air Hidup, yakni Yesus Kristus, 
Tuhan kita. Minumlah dari sumber air ini 
dan bersihkanlah dirimu dan dunia dari 
segala dosa. Daripada-Nyalah kesegaran 
jiwamu dan keselamatan hidupmu. Amin.   
    
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Tujuan Legio Maria 
Bacaan Rohani Buku Pegangan Bab 2 hal.12    
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Dalam perjalanan pulang dari lawatan ke 
Srilangka dan Philippina, Sri  Paus menetapkan un-
tuk meningkatkan hu-bungan bilateral dengan nega-
ra tirai bambu, Republik Rakyat China 
(RRC).  Bahkan beliau segera mengunjungi umat 
Katolik di sana. Oleh karena itu, beliau menghindari 
bertemu dengan Dalai Lama (Pemimpin Spiritual Ti-
bet) yang sedang berada di Roma untuk menghadiri 
para pemenang Nobel.  Untuk diketahui sebenarnya, 
Tibet adalah negara merdeka, yang sejak tahun 
1950 diduduki oleh RRC. Paus Fransisikus 
sebenarnya tidak menolak bertemu Dalai Lama, juga 
tidak takut kepada Pemerintah RRC; namun demi 
pastoral umat Katolik di RRC. Hanya itu saja.  
  
 Setelah memilih dan mengangkat 20 Kardinal 
baru, Sri Paus menulis surat kepada mereka yang 
menyatakan bahwa mereka akan dilantik di Roma 
pada tanggal 14 Februari 2015. Menjadi Kardinal itu 
bukan untuk kesombongan tapi untuk Pelayanan 
dengan Rendah Hati. Tetaplah rendah hati, sebab 
pelayanan itu tidak mudah, demikian dinyatakannya.   

Dewan Konsilium Dublin 
diundang untuk ikut me-
nyukseskan kongres Kera-
sulan Kerahiman Ilahi di 
RDS Main Hall in Balls-
bridge, Dublin pada tanggal 
21-22 Februari 2015 
dengan tema: “Forgive us 
our trespasses...(ampunilah 
kesalahan kami)” dengan 
pembicara:  Romo Kevin 
Scallon CM, Suster Briege 
McKenna OSC, Romo Mi-
chael Ross SDB, dan 
Saudara Phillip Ryan dari 
Medjugorge. Semoga 
Sukses     



Hal3 Februari	2015	

Laporan Dewan 

Kuria Maria Assumpta Ijen Malang 
Kuria Maria Assumpta Ijen Malang sangat aktif dalam mengadakan supervisi ke presidium asuhan. 
Saat ini perwira kuria berusaha mengaktifkan kembali presidium yang lama vakum di Sengkaling. 
Proficiat kepada Kuria atas terbentuknya 2 presidium baru yaitu Presidium Bunda Gereja dan Pre-
sidium Yunior Maria Bintang Timur di paroki St. Andreas Tidar .  

Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Uskup 

Malang yang telah memberikan tempat untuk sekretariat Senatus di Jl. Bromo 24 Malang. Ru-
angan tersebut dapat juga digunakan untuk rapat tim koresponden/tim supervisi Senatus dan 
rapat panitia kegiatan Senatus. 

2. Profisiat dan selamat bertugas untuk perwira Regia Ratu Para Rasul Semarang (2015 –2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, Kuria Maria Asumpta Ijen dan Kuria Maria Angelorum 

Blimbing serta presidium yang tergabung langsung akan mengadakan acara Acies di Gereja 
Paroki St. Vinsensius Langsep 21 Maret 2014 pukul 10.00 WIB. Sebagai koordinator dalam 
acara ini adalah Senatus Sinar Bunda Karmel. Seluruh Legioner diundang untuk menghadiri 
perayaan Misa Acies tersebut. 

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat aktif dalam melakukan pembinaan dewan dan pre-
sidium asuhan. Komunikasi dan kerja sama dengan uskup setempat berjalan dengan baik. Proficiat 
kepada komisium  atas terbentuknya 2 Felites, 1 presidium yunior di sekolah non katolik Hang Tuah 
Surabaya dan 4 presidium senior yang baru. Saat ini Komisium akan melakukan pemekaran Kuria 
baru di Nganjuk, semoga berjalan dengan sukses.   

Pemimpin Rohani : RD. Al. Hantara 

Ketua : Helena Maria Winarti 

Wakil ketua : Petrus C. Wibowo Soewignjo 

Sekretaris 1 : Theresia Avila Y. 

Sekretaris 2 : Aloysius Gunadi Wijaya 

Bendahara 1 : Maria Henny PW 

Bendahara 2 : Bernadeta Kingkin KD 



Masa Prapaskah  

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah menyelenggarakan misa tutup dan buka tahun kerja 
Legio Maria pada Minggu 11 Januari 2015  dipimpin oleh Pemimpin Rohani Senatus Malang yaitu 
RD Emanuel Wahyu Widodo. Dalam homilinya Romo Emil senantiasa menyemangati para le-
gioner dalam karya kerasulannya. Acara berlangsung di Gereja katolik Paroki Hati Kudus Yesus 
Kayutangan, dan dilanjutkan dengan rapat Senatus di gedung Krida Sasana Budaya. (Wiwik)  

Misa Tutup dan Buka Tahun 2015 Senatus Malang 

Hari Rabu 18 Februari 2015, umat Katolik seluruh dunia memulai retret agung. Retret agung 
itu lebih dikenal dengan nama masa Prapaskah, yaitu masa persiapan untuk menyambut Misteri 
Paskah. Masa persiapan itu berjalan selama 40 hari. Di mulai dari hari Rabu Abu sampai dengan 
Jumat Agung. Selama masa retret agung itu, umat Katolik diajak untuk bermati raga melakukan olah 
rohani dengan aksi pantang dan puasa serta aksi puasa pembangunan sebagai bentuk nyatanya. 

Bersyukur adalah sikap dasar penting bagi umat beriman. Yesus 
bergembira dalam Roh Kudus dan berkata, “Aku bersyukur kepa-
daMU, Bapa, Tuhan langit dan bumi,…” (Luk 10:21). Kepada para 
murid-Nya, Yesus mengajarkan doa Bapa Kami yang diawali 
dengan bersyukur, memuji dan memuliakan Allah.Mengucap syukur 
juga adalah sikap dasar dari Jemaat Perdana yang membuat mere-
ka menjadi Gereja yang disukai oleh banyak orang (Kis 2:41-47). 
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, “Aku mengucap 
syukur kepada Allahku setiap kali mengingat kamu” (Fil 1:3). 
Selamat merayakan Tahun Syukur 2015.  

Semoga kita makin menunjukkan rasa syukur kita dengan semakin 
peduli kepada sesama terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir 
dan difabel juga dengan upaya membangun keutuhan ciptaan serta 
lebih tekun mendukung pengembangan generasi muda dan panggi-
lan biarawan-biarawati.  Logo APP 2015  

Keuskupan Agung Jakarta 


