
 Legio Maria berusaha meniru 
kerendahan hati Maria yang luar biasa. 
Bunda Maria itu amat luhur dan mulia. Ia 
menyadari bahwa dirinya adalah hamba 
Allah, sehingga ia terus menjaga keku-
dusan Allah dalam dirinya. Dan oleh ka-
renanya, Allah telah memilihnya. Terlebih 
karena ia tetap rendah hati sekali pun ia 
tahu bahwa ia dikaruniai rahmat untuk 
menjadi Bunda Allah yang Maha Tinggi. 
Ia tetap hanya mencari kehendak Allah 
saja sambil berkata; “jadilah padaku 
menurut perkataanMu” (Luk 1:38). Dalam 
kerendahan hati, Bunda Maria menye-
rahkan dirinya secara total demi kemuli-
aan Tuhan dan keselamatan manusia.  

Mungkin anda pernah mendengar kisah 
tentang keledai yang ditunggangi oleh 
Tuhan Yesus saat Ia masuk ke kota 
Yerusalem. Semua orang memuji-muji 
dan bersorak-sorai bagi Sang Kristus 
dengan daun-daun Palma. Akan tetapi 
si keledai berpikir bahwa pujian itu di-
tujukan kepadanya. Dengan pongah 
diangkatnya kepalanya sambil berjalan 
dengan senyum ‘cengar-cengir’. Dia 
pikir; “akulah keledai   terhebat di se-
luruh dunia” Padahal yang hebat itu, 
Yesus yang dipanggulnya. Begitulah 
kira-kira jika kita tidak rendah hati: kita 
menganggap diri kita itu hebat. Padahal 
hanya karena Tuhan sajalah, kita ada 
seperti adanya kita sekarang.  
 Saudara-saudari, tahukah anda 
bahwa kerendahan hati adalah ‘ibu’ dari 
semua kebajikan ?  Sebab daripadanya-
lah, lahir ketaatan yang sempurna, 
keindahan yang laksana malaikat, doa 
yang terus-menerus, mati raga yang 
menyeluruh, kemurnia yang bercela, 
ketaatan yang gagah berani, kebijaksa-
naan yang surgawi, dan pengorbanan 
untuk kasih akan Allah. Hanya dijiwai 
oleh kasih dan iman Maria, Legio 
sanggup melaksanakan tugasnya; 
“tanpa mengeluh”.  
Semoga.  
 
 RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

Bapa Suci dan Badan PBB untuk Dana Perkembangan 
Anak-Anak Internasional (UNICEF) menandatangani kese-
pakatan kerja sama untuk melayani kaum muda yang pal-
ing kurang beruntung di dunia. Direktur eksekutif UNICEF, 
Anthony Lake, bertemu dengan Paus Fransiskus di Casa 
Santa Marta, 21 April 2015 bersepakat un-
tuk  menggunakan olahraga, teknologi dan seni untuk 
meningkatkan integrasi sosial dan perjumpaan di kalangan 
kaum muda. 

Paus Fransiskus mengecam keras pembantaian keji ter-
hadap 30 orang beragama Kristen Ethiopia yang ditembak 
dan dipenggal di Libya dalam video yang dibuat oleh milisi 
Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada Senin, 20 April. 

“Dengan kesusahan dan kesedihan saya mengecam keras 
apa yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen yang ti-
dak bersalah di Libya,” kata Paus dalam sebuah pesan 
kepada Patriark Abuna Matthias Gereja Tewahedo 
Ortodoks Ethiopia. 

Menurut Annuarium Pontificium (Buku Tahunan Kepausan) 
2015, jumlah umat Katolik di seluruh dunia te-
lah  meningkat dari 1.115.000.000 menjadi 1.254.000.000, 
meningkat 139 juta umat. Dalam dua tahun terakhir, umat 
Katolik yang dibaptis meningkat dari 17,3% menjadi 17,7%.    

 PPC (Proyek Peregrinus Pro Christo) di Irlandia ta-
hun ini telah berlangsung di Birmingham, Middles-
brough dan Westminster.  

 PPC di Venlo, akan tetap diselenggarakan dari 
tanggal 18-27 Mei 2015. PPC di Finlandia di-
rencanakan 6-20 Juli 2015. Sedangkan proyek PPC 
untuk Kanada masih dalam tahap perencanaan. 
Tanggal yang diusulkan adalah 08-18 September. 

 Akan diadakan konggres Legio Maria Regia West 
Clogher di Enniskillen dan Komisium South Cloyne 
di Mallow, keduanya diselenggarakan pada hari 
Minggu 10 Mei 2015 mendatang. 

 Dewan Konsilium Dublin telah menyetujui pening-
katan status Regia Brazzavile di Republik Kongo, 
Afrika untuk menjadi Senatus. Senatus ini akan 
mengatur Legioner di seluruh negeri dengan 
asuhan 17 presidium tergabung langsung, 9 Kuria, 
6 Komisium dan 2 Regia.     



Hal3 Mei	2015	

Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan mengadakan Konferensi Nasional Ke-3 Legio Maria 

Kaum Muda pada 16 - 18 Oktober 2015. Senatus mengharapkan agar semua dewan asuhan 
mempersiapkan legioner mudanya untuk mengikuti acara tersebut.  

2. Senatus akan mengadakan pembinaan dan kunjungan supervisi serta menghadiri rapat pem-
bentukan panitia Konferensi Nasional Legio Maria 2016 di Komisium Maria Hati Tersuci Manado 
pada 13 - 14 Juni 2015. 

3. Bulan Mei adalah Bulan Maria, Senatus mengharapkan agar seluruh Legioner, aktif mengikuti 
Doa Rosario di lingkungan. 

4. Senatus yang diwakili oleh Sdri. Hotmaida dan Sr. Imelda menghadiri acara Perayaan Paskah 
bersama Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang yang diadakan pada 19 April 2015. Pe-
rayaan Paskah dilaksanakan setelah Rapat bulanan Dewan Kuria Yunior. Peserta yang hadir 
kurang lebih 90 orang. Rapat Kuria berjalan dengan baik, alokusio dibawakan oleh Frater APR 
Kuria Yunior. Perayaan Paskah dimeriahkan dengan berbagai lomba antara lain; menyusun 
puzzle, menghias telur paskah, mencari telur dan mengupas telur secara berkelompok. 
Pemenang lomba mendapatkan hadiah dari panitia dan perayaan diakhiri dengan makan siang 
bersama. 



Kuria Maria Angelorum Blimbing Malang 

Dalam Rangka Perayaan Paskah dan menanggapi Tahun Hidup Bakti, Kuria Maria Angelorum Blimbing Malang  
bersama  presidium asuhannya  dan satu presidium yunior asuhan Presidium Ratu Pencinta Damai Tumpang menga-
dakan kunjungan kasih kepada  para biarawati yang sudah berusia lanjut di Rumah Retret  Missericordiae di 
Jalan Jayagiri No. 20 Malang pada Kamis 16 April 2015. Legioner mendengarkan sharing dari Sr. Helena tentang 
pengalaman rohani dalam mendampingi para biarawati yang sudah lanjut usia walaupun beliau lebih tua dari 
yang lainnya. Legioner menimba pengalaman hidup para Suster yang semasa mudanya bekerja melayani sesama. 
Semoga kunjungan ini dapat membangkitkan semangat legioner dalam menjalankan tugas kerasulannya. (Wiwik)   

Laporan Dewan 
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura 
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura saat ini mempersiapkan regenerasi Legio Maria dengan memberi perhatian 
khusus kepada Felites dan presidium yunior. Pembinaan dan perhatian ini diharapkan dapat membekali mereka 
menghadapi perkembangan Jaman agar kuat dan teguh dalam iman mereka. Kuria juga berharap setelah mereka dewasa 
masih tetap mau menjadi Legio Maria. 

Pra Kuria Bunda Pengharapan SP7 Tanah Miring Merauke  
Pra Kuria Bunda Pengharapan SP7 Merauke pada awalnya mengasuh 5 presidia senior, sekarang berkembang menjadi 7 
presidium senior dan 6 presidium yunior. Proficiat atas terbentuknya 2 presidium yunior di SP 7 ( Presidium yunior Maria 
Bunda Kerahiman Ilahi dan Presidium yunior Maria Cinta Kasih), 2 presidium yunior di SP 3 ( Presidium Yunior Maria Ratu 
Damai dan Presidium Yunior Maria Gerbang Surga) serta 2 presidium senior di SP 9 ( Presidium Maria Tak Bernoda, 
Presidium Bunda Kerahiman dan Presidium  Maria Bunda Cahaya Abadi). Senatus akan segera meresmikan Pra kuria ini 
menjadi Kuria yang defenitif di Merauke setelah Kuria Bunda Penebus (Kuria yang mendampingi) memberikan laporan 
kesiapan pra kuria tersebut. 

Pra Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke  
Pra Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke  mengasuh 7 presidia ( 4 senior dan 3 yunior). Perwira Pra Kuria sangat aktif 
dalam mendampingi presidium asuhan. Senatus akan segera meresmikan Pra kuria ini menjadi Kuria yang defenitif di 
Merauke setelah Kuria Bunda Penebus (Kuria yang mendampingi) memberikan laporan kesiapan pra kuria tersebut. 


