
 Bapa Suci telah mengu-
mumkan bahwa Gereja Katolik 
sedang mempersiapkan Tahun 
Suci Kerahiman Ilahi. Tahun Suci 
atau biasanya disebut sebagai 
Yubileum akan dimulai tanggal 8 
Desember 2015, Hari Santa Ma-
ria dikandung tanpa noda dan 
akan berakhir tanggal 20 Novem-
ber 2016, Hari Raya Kristus raja 
Semesta Alam. Seolah dikatakan 
kembali oleh Sri Paus, Yubileum 
Kerahiman Ilahi adalah Ziarah 
kita menuju Allah melalui Santa 
Maria.  

 Legio secara nyata me-
mahami hal ini lewat pelayanan 
pribadi yang berlangsung di 
bawah naungan Roh Kudus. 
Kemuliaan dan Kerahiman Ilahi 
nyata dalam kesucian pribadi 
dan penyelamatan jiwa-
jiwa.  Jadi, penyucian diri yang 
ingin ditingkatkan Legio Maria 
sekaligus juga merupakan sara-
na pokok pelaksanaan karya pe-
layanan.  Dan untuk itu kita perlu 
bersatu erat dengan Kristus, 
Sang Pokok Anggur yang sejati.  
“Akulah pokok anggur dan 
kamulah ranting-rantingnya. Ba-
rangsiapa tinggal di dalam Aku 
dan Aku di dalam dia, ia berbuah 
banyak, sebab di luar Aku kamu 
tidak dapat berbuat apa-
apa” (Yoh 15:5)  
 Semoga setiap legioner 
semakin menghayati persatuan 
dengan Tuhan Yesus, agar 
sungguh dapat bekerja dengan 
tulus bersama Bunda Maria. 
Amin. 
   
 RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Special points 
of interest: 
 
“Akulah pokok ang-
gur dan kamulah 
ranting-rantingnya. 
Barangsiapa tinggal 
di dalam Aku dan 
Aku di dalam dia, ia 
berbuah banyak, 
sebab di luar Aku 
kamu tidak dapat 
berbuat apa-
apa” (Yoh 15:5)  
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Tahta Suci secara resmi mengumumkan ensi-
klik baru dari Paus Fransiskus yang berjudul 
‘Laudato Si’ (Terpujilah Engkau) pada hari Ka-
mis, 18 Juni 2015. Dalam ensiklik kali ini, Sri 
Paus mengecam serangan terhadap kehidupan 
luhur manusia seperti aborsi, eksperimentasi 
embrio dan kontrol penduduk, seraya 
menekankan penghormatan terhadap pencip-
taan dan martabat manusia. 

 Paus menjelaskan bahwa “rasa persekutu-
an  mendalam dengan  alam tidak bisa menjadi 
nyata jika hati kita tidak memiliki kelembutan, 
kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama 
manusia”. 

 Sri Paus juga menegaskan bahwa kehidupan 
keluarga adalah wadah pertama bagi anak-
anak untuk belajar bagaimana “menunjukkan 
cinta dan hormat terhadap kehidupan; kita di-
ajarkan penggunaan hal-hal yang baik, keterti-
ban dan kebersihan, menghormati ekosistem 
lokal dan memelihara semua makhluk, “serta 
bagaimana berterima kasih atas apa yang 
mereka telah berikan”.   

 Dewan Konsilium Dublin menyatakan ucapan berbela 
sungkawa atas wafatnya saudara Joseph Mbeka, Ke-
tua Senatus Kinshasa di Republik Demokratik Kongo, 
Afrika. Pada suatu masa, senatus ini pernah mengala-
mi krisis dan saudara kita ini membantu pemulihan ke-
percayaan kembali sehingga sekarang ada 180.000 
legioner di Kongo. Karya kasih kini diteruskan oleh 
istri, keluarga dan saudara-saudari Legioner. Semoga 
ia beristirahat dalam damai. 

 Dewan Konsilium Dublin telah meresmikan Komitium 
"Maria Madre Excelsa del Llano" di kota Villavicencio 
di Kolombia menjadi Regia di Keuskupan Agung San 
Jose Del Gua, Negara Colombia, Amerika Selatan. 

 Dewan Konsilium juga telah meresmikan sebuah 
Regia baru di negara Honduras. Regia ini akan 
mengasuh beberapa  dewan dan presidia, yang sela-
ma ini diasuh langsung oleh Senatus Tegucigalpa. 
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Berita dari Senatus 
Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili 
oleh Sdri. Hotmaida, Sdri. Lucy Budiman dan Sdri. Im-
maculata telah mengunjungi Komisium Maria Hati Ter-
suci Manado pada 12 –15 Juni 2015. Sebelum 
melaksanakan pembinaan Senatus melakukan Audi-
ensi dengan Bapak Uskup Manado untuk menyam-
paikan bahwa Komisium Manado menjadi tuan rumah 
pada Konferensi Nasional LM 2016 dan sekaligus 
membicarakan pemekaran Komisium Manado. Pada 
13 Juni 2015 Senatus memberikan pembinaan kepa-
da perwira presidium dan perwira kuria asuhan 
Komisium Manado.  Kemudian pada 14 Juni 2015 Se-
natus melaksanakan supervisi dewan Komisium Ma-
nado dan dilanjutkan dengan rapat pembentukan pa-
nitia OC Konferensi Nasional Legio Maria 2016. Pada 
15 Juni 2015 diadakan pertemuan perwira komisium 
dengan senatus untuk membahas usaha pemekaran 
dan pengeloaan dewan Komisium Manado.  

Laporan Dewan 
Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang   
Regia Maria Diangkat Ke surga Kupang sangat aktif dalam melakukan visitasi dan pembinaan khu-
susnya kuria yang me-ngalami kelesuan. Pada tanggal 24-27 Maret 2015 Ketua dan Wakil Ketua 
Regia mengunjungi dan memberi semangat kepada Kuria Alor  yang mengalami kelesuan. Profi-
asiat kepada perwira Regia Kupang yang aktif melaksanakan pengelolaan dewan dan presidium 
asuhannya. 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado    
Komisium Hati Tersuci Maria Manado sangat aktif melaksanakan visitasi, pembinaan dan sosialisasi 
Legio Maria. Komisium Manado sangat potensial untuk berkembang dan saat ini mempersiapkan 
pembentukan pra komisium di daerah Tomohon. Proficiat atas terbentuk presidium baru baik yunior, 
OMK maupun senior.  

Kuria Bunda Penebus Merauke   
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif dalam visitasi ke presidium asuhan. Saat ini Kuria Bun-
da Penebus Merauke sedang mempersiapkan 2 pra kuria yang akan diresmikan oleh Senatus men-
jadi Kuria defenitif di Merauke. 



Kongres Legio Maria Kuria Maria Angelorum Malang 

Kuria Maria Angelorum Malang telah melaksanakan Kongres Legio Maria pada hari Minggu 14 Juni 
2015 bertempat di Seminari Tinggi Interdiocesan Giovanni, Malang. Sebagai narasumber adalah 
Pemimpin Rohani Kuria yaitu RD F.B. Deddy Sulistya, acara ini diikuti oleh 75 orang anggota aktif  
dari 9 presidium yang tergabung pada Kuria Maria Angelorum. Kongres kali ini mengacu pada buku 
pegangan Bab 36 nomor 7 tentang Kunjungan berdua-dua untuk pengamanan disiplin legio. 
Tema yang diambil adalah “ MENGGALI KEUTAMAAN KASIH DEMI MENINGKATKAN KUALITAS 
KUNJUNGAN”. 
Dalam Kongres beberapa presidium menampilkan drama kunjungan dengan mengambil tema 
bermacam-macam  problem keluarga yang ditemui dalam tugas kunjungan. 
Kongres menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 
I. Menjadi Legioner yang mempunyai kecakapan dalam kunjungan. 
II. Menindaklanjuti Kongres dengan meningkatkan penghayatan dan semangat keutamaan 

dalam kunjungan. (Wiwik) 

Kunjungan ke Presidium Bintang Timur Landungsari  

Saudari Wiwik (sekretaris II Senatus) dan 
Saudari. Rosa (tim supervisi senatus) telah 
mengunjungi presidium Bintang Timur Lan-
dungsari Malang. Presidium ini beranggota-
kan kaum muda(mahasiswa/i berasal dari 
luar kota Malang) yang dirintis dan di-
dampingi oleh sdr. A.Y. Surono. Anggota 
presidium ini banyak membantu dalam 
kepanitiaan konferensi Nasional Kaum Mu-
da yang akan dilaksanakan pada 16—18 
Oktober 2015 yang akan datang. 


