
 Sekali peristiwa di hada-
pan sekelompok Kardinal, Santo 
Pius X sebagai Paus saat itu 
bertanya: “Apa hal paling dibu-
tuhkan saat ini untuk me-
nyelamatkan masyarakat masa 
kini?”.  ‘Membangun sekolah 
Katolik’; ‘Membangun gedung-
gedung gereja’; ‘menambahkan 
jumlah imam-imam’; ternyata 
bukan semua itu jawabannya. 
Menurut Paus Pius yang paling 
dibutuhkan saat ini adalah seke-
lompok umat awam yang bi-
jaksana, diterangi Roh Kudus, 
berkemauan keras, dan 
sungguh-sungguh mau merasul. 

Kardinal Suenen dari Belgia, 
seorang tokoh dalam Konsili 

Vatikan II, menemukan jawaban 
Paus Pius adalah 
sungguh  benar. Ia pun jatuh 
cinta pada Legio Maria. Men-
gapa? Sebab Jaman Gereja 
identik dengan kaum berjubah 
telah berakhir. Kini adalah jaman 
kebangkitan seluruh umat 
beriman, yang bersama-sama 
‘sehati sejiwa’ membangun Ger-
eja. Baik imam, biarawan-
biarawati dan terlebih kaum 
awam bermartabat sama dalam 
merasul di jaman ini.  
Selanjutnya; Kardinal Suenen 
juga amat terkesan dengan 
keberanian Legio Maria dalam 
merasul; terutama keberanian 
untuk tekun dan keberanian un-
tuk rendah hati. Oleh karena be-
tapa indahnya, seorang imam 
yang dikelilingi sekelompok umat 
awam yang siap merasul. Imam 
dan legio adalah jawaban atas 
kebutuhan jaman ini. Semoga 
Acies kita, semakin memper-
teguh pula, betapa indahnya ta-
hun hidup bakti 2015, se-
bagaimana dicanangkan paus 
kita sekarang; Paus Fransiskus. 
Amin  
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 

“Menurut Paus Pius 
yang paling dibu-
tuhkan saat ini ada-
lah sekelompok 
umat awam yang 
bijaksana, diterangi 
Roh Kudus, 
berkemauan keras, 
dan sungguh-
sungguh mau 
merasul”. 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

Tuhan tidak pernah lelah berbelas kasih kepada kita. 
Demikianlah isi kotbah Bapa Suci Paus Fransiskus dalam perayaan Rabu Abu 18 
Februari 2015 di Basilika Santa Sabina Aventino, Roma. Allah menawarkan kembali 
pengampunannya bagi kita. Maka marilah kita berbalik kepada-Nya dengan hati yang 
baru. Hati baru berarti murah hati, menjauhi kemunafikan dan tulus dalam berdoa, 
berpuasa dan berderma.  

Kunjungan Konsilium ke Chili dan Argentina 
Saudari Connie Garcia dan saudara  Noel Lynch 
dari dewan Konsilium Dublin telah mengunjungi 
negeri Chili dan Argentina selama 3 minggu. 
Mereka mengadakan supervisi beberapa dewan 
di sana dan juga menghadiri Konggres Legio Ma-
ria di Chili. Menurut data terakhir ada 1000 pre-
sidium di Chili dan ada 295 perwira presidium 
yang terlibat dalam konggres  tersebut. Setelah 
sepeken di Chili Connie dan Noel lalu berpindah 
ke negeri Argentina. Dengan menggunakan bus 
umum, yang harus ditempuh berhari-hari, mereka 
mengunjungi beberapa dewan dan uskup agung 
Buenos Aires Kardinal Poli. Dibahas pula upaya 
beatifikasi Alfie Lambe, Envoy dan Perintis Legio 
Maria di Argentina. Dokumen-dokumen untuk itu 
akan dikirim langsung oleh kardinal Buenos Aires 
ke Roma.     
 



Hal3 Maret	2015	

Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili oleh Sdri. Hotmaida dan Sdri. Wiwik  telah 

mengadakan supervisi kepada Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali pada tanggal 7 s/d 8 
Februari 2015. Pada tanggal 7 Februari 2015 diadakan pertemuan perwira Kuria, APR, tim su-
pervisi kuria dengan perwira senatus untuk membahas keadaan dewan kuria Bali antara lain 
tentang regenerasi perwira khususnya sekretaris perwira. Selain itu diadakan pembinaan sing-
kat mengenai manajemen dewan dan juga memperkenalkan kembali website Legio Maria 
Senatus Malang agar komunikasi antara Senatus dan Kuria berjalan dengan lancar. Keesokan 
harinya, Senatus mengadakan supervisi rapat Kuria Bali bertempat di Paroki Xaverius 
Fransiskus Kuta, Bali. Rapat kuria berjalan dengan baik, pemilihan sekretaris baru tidak di-

lakukan karena hanya ada 1 calon sekretaris yang bersedia maka calon tersebut langsung men-
jadi sekretaris Kuria. Dalam rapat kuria Senatus menyampaikan ucapan selamat atas kegiatan, 
program kerja dan perkembangan Legio Maria yang cukup signifikan di wilayah Bali.  

2. Ralat pada bulletin Februari 2015, yang benar yaitu periode  kepengurusan perwira Regia Ratu 
Para Rasul Semarang adalah 2015 –2018 

3. Profisiat atas berdirinya presidium Kaum muda di kota Malang yaitu Presidium Mater Sancta 
Spei. Presidium beranggotakan mahasiswa dan karyawan/karyawati muda lintas paroki. Adapun 
susunan perwiranya sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
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 pada tanggal 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. 

4. Senatus akan mengadakan pembinaan dan kunjungan supervisi ke Kuria Maria Medali Wasiat 
Lombok pada tanggal 13-14 Februari 2015. 

Ketua : Sdr. Fabianus Selatang 

Wakil ketua : Sdr. Jhosef Luano 

Sekretaris 1 : Sdri. Bella Dwi Lestari 

Bendahara 1 : Sdri. Maria Dorothea Sulistyaning 



Tema APP Keuskupan Malang 

Regia  Maria Diangkat Ke Surga Kupang  

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang mengasuh 7 komisium, 1 pra komisium, 8 kuria dan 3 presidia tergabung, saat 
ini beranggotakan 12.273 orang, 8.058 orang diantaranya adalah anggota aktif. Dalam bulan Maret 2015 Regia akan men-
gadakan kegiatan Rekoleksi Pra-Paskah, Acies dan Ziarah Semana Santa ke Larantuka. Proficiat kepada Regia Maria 
Diangkat Ke Surga Kupang atas terbentuknya 10 Presidium baru di wilayah asuhan Regia. 

SURAT GEMBALA PRAPASKAH  2015 KEUSKUPAN MALANG   
tema “Keluarga SEHAT akan mewujudkan GEREJA yang KUAT”(Luk 4 : 18-19) 

 
Gereja sebagai Kegembiraan dan Harapan terwujud melalui Keluarga  
Saat puasa atau masa Prapaskah sebagai suatu gerakan harus dipahami sebagai persiapan untuk mencapai puncak pengalaman 
iman kita yaitu Paskah. Paskah tidak berhenti pada persoalan liturgi Paskah melainkan bagaimana kita mengalami sebuah peristiwa 
kebangkitan. Kebangkitan karena kita menang atas segala peristiwa kehidupan yang sering membelenggu kita untuk bangkit dari 
kematian. Gerakan keluarga sehat dalam iman kita wujudkan dalam proses menghidupi lima pilar Gereja yaitu: 
a. Persekutuan (Koinonia) 
Keluarga adalah ‘persekutuan seluruh hidup’ (consortium totius vitae) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berlandaskan 
perjanjian antara kedua belah pihak dan diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan. Ciri pokok dari persekutuan  tersebut adalah 
hidup bersama berdasarkan iman dan cinta kasih serta kesediaan untuk saling mengembangkan pribadi satu sama lain. 
b. Liturgi (Leiturgia) 
Kepenuhan hidup Katolik tercapai dalam sakramen- sakramen dan hidup doa. Melalui sakramen-sakramen dan hidup doa, keluarga 
bertemu dan berdialog dengan Allah. Dengannya mereka dikuduskan dan menguduskan jemaat gerejawi serta dunia. 
c. Pewartaan Injil (Kerygma) 
Keluarga merupakan Gereja Rumah Tangga, keluarga mengambil bagian dalam tugas Gereja untuk mewartakan Injil. Tugas itu di-
laksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan Sabda Allah.  
d. Pelayanan (Diakonia) 
Keluarga merupakan persekutuan cinta kasih, maka keluarga dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih itu melalui pengabdiannya 
kepada sesama, terutama bagi mereka yang papa. 
e. Kesaksian Iman (Martyria) 
Keluarga hendaknya berani memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan serta siap menanggung resiko yang 
muncul dari imannya itu. (http://keuskupan-malang.org/surat-gembala-prapaskah-2015/) 

Laporan Dewan 

Kuria Bunda Penebus Merauke  
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif dalam supervisi presidium asuhan. Perwira Kuria terus berusa mengadakan 
promosi Legio Maria di paroki dan stasi. Proficiat kepada Kuria Bunda Penebus Merauke atas terbentuknya 1 Pra 
Presidium Maria Ratu Para Orang Kudus di Kampung Rawa Biru.  

Komisium Hati Tersuci Maria Manado  

Komisium Hati Tersuci Manado sangat aktif melakukan sosialisasi Legio Maria dan visitasi plus (supervisi dan sekaligus 
mengadakan pembinaan) ke dewan dan presidium asuhannya. Senatus Malang akan mengunjungi Komisium Manado 
pada bulan Juni 2015 sekaligus mengadakan pembinaan dan mempersiapkan pemekaran Komisium baru di Manado. 
Pada kunjungan tersebut akan dilakukan pembentukan panitia OC Konfernas Legio Maria tahun 2016. Proficiat kepada 
Komisium Manado atas terbentuknya 2 presidium yunior di Kuria XI Lotta.  

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi  
Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi tetap berupaya mengembangkan Legio Maria di paroki dan di stasi walaupun 
situasi daerahnya minoritas yang beragama katolik. Perwira kuria juga mensosialisasi  Legio Maria kepada kaum muda. 


