
 Se ap kita menyambut da-
tangnya Tahun Baru, ha  kita selalu 
akan dipenuhi harapan dan sema-
ngat baru.  Dan lagu diiringi dengan 
kegembiraaan atas kedatangan 
Sang Penebus ke dunia, tentunya 
semakin mendorong kita untuk se-
makin berani hidup luhur di hada-
pan Allah. Sekecil apa pun, Legio 
Maria itu mempunyai tujuan yang 
mulia untuk dicapainya. Keluhuran 
Allah dan penyelamatan jiwa-jiwa 
adalah tujuan dan sumber 
kekuatan kita.   
Ada banyak pengalaman dan ke-
jadian yang telah kita lalui di tahun 
2014, terutama dalam rangkaian 
Yubelium Emas 50 tahun Senatus 
Malang,  namun satu yang pas  
bahwa Tuhan Allah selalu bersama 
dengan kita. Tuhan Allah dak 
berubah, baik kemarin, hari ini dan 
selamanya. Kasih dan Anugerah-
NYA memberikan kekuatan serta 
pengharapan untuk meneruskan 
langkah kita ke depan. Merayakan 
tahun baru 2015 akan semakin in-
dah apabila kita tetap percaya be-
tapa Tuhan Allah mencintai kita 
dan memberka  rencana-rencana 
kerja kita terutama Konferensi Le-
gioner Muda.   

"Diberka lah orang yang mengan-
dalkan Tuhan, yang menaruh hara-
pannya pada Tuhan! ia akan seper  
pohon yang ditanam di tepi air, 
yang merambatkan akar-akarnya 
ke tepi batang air dan yang dak 
me-ngalami datangnya panas terik, 
yang daunnya tetap hijau, yang -
dak kua r dalam tahun kering, dan 
yang dak berhen  menghasilkan 
buah." (Yeremia 17:7-8). 

Semoga Legio tetap berakar dalam 
Tuhan dan tak berhen  
menghasilkan buah-buah bagi 
kemuliaan Allah dan keselamatan 
jiwa-jiwa. Amin.   
     
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 

“Diberkatilah 
orang yang 
mengandalkan 
Tuhan, yang 
menaruh 
harapannya 
pada Tuhan”  
(Yeremia 17:7). 
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Tahun Baru, Semangat Baru dalam keberanian 
berusaha yang luhur bagi Allah. 

Buku Pegangan LM hal. 85    
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Bapa Suci Paus Fransiskus mencanangkan ta-
hun 2015 sebagai Tahun Hidup Bak-
ti.  Sepanjang tahun ini, seluruh umat diajak un-
tuk berdoa dan merenungkan makna hidup bakti 
bagi hidup dan tugas perutusan Gereja. Hidup 
Bakti dipahami sebagai hidup yang di-
persembahkan kepada Allah dengan kesetiaan 
mengikuti dan melaksanakan nasihat-nasihat Injil 
dalam ketaatan, kemurnian dan kemiskinan. 
Hidup Bakti merupakan tanda nyata dari cita-cita 
kesempurnaan hidup kristiani yang ditawarkan 
Allah kepada seluruh umat beriman. 

 Marilah kita ikut mensyukuri pencanangan ini 
agar kita pun semakin menyelami makna bakti 
sejati dalam karya pelayanan Gereja suci.  

Pada tanggal 19 Nopember 2014, sebuah surat pemberitahuan telah dilayangkan kepada Dewan 
Konsilium Dublin yang menyatakan bahwa Yang Mulia Mgr. Diarmuid Martin selaku Uskup Agung 
Dublin telah menunjuk Komisi Penyelidikan untuk Beatifikasi Frank Duff, yakni Mgr. Ciaran O’Car-
roll Rektor Kolese Irlandia di Roma selaku ketua Komisi, saudara Michael O’Fathartaigh dan 
saudara Carmel Connel selaku anggota, serta Romo Eamonn McCarthy dan Enda Dunleavy se-
bagai konsultor. Semoga Proses Beatifikasi semakin lancar dan banyak doa terkabul dengan 
pengantarannya.     

Mgr. Diarmuid Martin  
Uskup Agung Dublin  

Mgr. Ciaran O’Carroll 
Rektor Kolese Irlandia 
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Laporan Dewan 

Komisium Ratu Rosari Makassar 
Komisium Ratu Rosari Makassar sangat aktif mengadakan perluasan dan sosialisasi Legio Maria. 
Proficiat kepada komisium atas terbentuknya sebuah presidium senior yang beranggotakan lansia 
di Pare-pare.  

Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan selamat Natal 2014 dan selamat Tahun Ba-

ru 2015 kepada semua dewan dan presidium. 
2. Rapat Senatus Sinar Bunda Karmel diadakan pada 11 Januari 2015 yang diawali dengan Misa 

Tutup dan Buka Tahun oleh seluruh legioner. 
3. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya 

Saudari Shiane Josal legioner dari Komisium Ratu Rosari Makassar kepangkuan Bapa di Surga. 
Sdri. Shiane berangkat bersama suami dan kedua anaknya dari Surabaya menuju ke Singapura 

dengan pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di perairan 
Selat Karimata laut Jawa. Mari kita doakan arwah saudari 
Shiane semoga Tuhan menerimanya dalam pangkuan 
kasih-Nya di Surga. Kita juga berdoa kepada Tuhan 
semoga suami dan kedua anaknya segera ditemukan. 
Senatus Malang meminta Komisium Ratu Semesta Alam 
Surabaya untuk mendampingi keluarga dalam upacara 
Misa Arwah dan proses pemakaman karena almarhum 
disemayamkan di Surabaya. Pemakaman Saudari Shiane 
Josal diiringi doa Tessera oleh legioner dari Komisium 
Surabaya dan Senatus Malang  (diwakili perwira Komisi-
um, beberapa anggota dari Surabaya, perwira Senatus 
dan beberapa anggota dari Malang) pada tanggal 9 Janu-
ari 2014 di Puncak Nirwana Pandaan Jawa Timur. 

Regia Ratu para Rasul Semarang  

Regia Ratu Para Rasul Semarang sangat aktif dalam melakukan pembinaan dan perluasan Legio 
Maria. Proficiat untuk perluasan dan pengerahan yang telah dilaksanakan di Komisium Ratu Damai 
Purwokerto dan Kuria Ratu Para Kudus, Kudus yang merupakan dewan asuhan Regia Semarang.     

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura 
Kuria Tabut Perjanjian Jayapura mengasuh 11 presidium senior dan 3 presidium yunior. Profisiat 
kepada Presidium Bunda Rahmat Ilahi (presidium asuhan Kuria) yang telah melakukan sosialisasi 
Legio Maria kepada anak-anak SD dan OMK di SP3. Semoga dapat menambah presidium yunior 
dan presidium senior yang baru. 



Ucapan Natal 2014 & Tahun Baru 2015 

Kuria Maria Angelorum Malang dan seluruh legioner asuhannya merayakan Natal dan Tahun Baru 2015 di desa Nge-
bruk Malang pada 4 Januari 2015. Acara ini adalah salah satu usaha Kuria untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan 
antar legioner. Perayaan tersebut diawali dengan Ibadat Sabda yang dipimpin oleh Pemimpin Rohani Kuria yaitu RD 
F.B. Dedy Sulistya yang didampingi Fr. Roin SMM dan Fr Us S. Dopo SMM. Dalam ibadat tersebut Romo Dedy me-
nyemangati karya kerasulan para legioner dan mengajak legioner agar selalu bersukacita melayani sesama demi 
kemuliaan Allah dengan meneladan Bunda Maria. Peserta sangat berantusias mengikuti acara dari awal hingga selesai, 
walaupun banyak legioner yang sudah lansia. Beberapa legioner menyumbangkan talentanya berupa tarian dan nya-
nyian yang sangat menghibur legioner dan umat stasi setempat yang ikut berbaur dalam acara tersebut. (Wiwik) 

PERAYAAN NATAL & TAHUN BARU KURIA MARIA ANGELORUM MALANG  


