
Para Legioner yang terkasih,  
Hari ini kita merayakan semua orang ku-
dus Allah dan besok kita juga akan mem-
peringati arwah semua orang beriman. 
Awalnya Gereja hendak menghormati 
para martirnya yang telah menumpahkan 
darah demi iman kepa-
da Tuhan Yesus. Se-
lanjutnya juga dihorma-
ti segenap anggota 
Gereja yang sudah 
menyerahkan dirinya 
untuk disucikan 
dengan darah Anak 
Domba. Dalam kitab 
Wahyu (7:9) dikatakan 
bahwa mereka adalah 
rombongan besar yang 
berdiri di hadirat tahta Allah.  
Segenap orang kudus dengan demikian 
bukan hanya para martir, namun semua 
orang yang murni hatinya seperti di-
sabdakan Tuhan Yesus: “Berbahagialah 
orang yang murni hatinya, karena mere-
ka akan melihat wajah Allah”. (Mat 5:8). 
Kemuliaan dan kebahagiaan mereka 
digambarkan oleh Santo Paulus seperti 
ini: “Apa yang tidak pernah dilihat oleh 
mata dan tidak pernah didengar oleh tel-
inga, dan yang tidak pernah timbul di 
dalam hati manusia; semua yang dise-
diakan Allah untuk mereka yang menga-
sihi Dia” (1Kor 2:9). Kebahagiaan para 

kudus mendorong gereja untuk men-
doakan juga arwah semua orang 
beriman. Dalam malam perjamuan tera-
khir Yesus berkata:“Janganlah gelisah 
hatimu; percayalah kepada Allah, 
percayalah juga kepada-Ku. Di rumah 

Bapa-Ku banyak tem-
pat tinggal. Jika tidak 
demikian, tentu Aku 
mengatakannya kepa-
damu. Sebab Aku 
pergi ke situ untuk 
menyediakan tempat 
bagimu. Dan apabila 
Aku telah pergi ke situ 
dan telah menye-
diakan tempat bagi-
mu, Aku akan datang 

kembali dan membawa kamu ke tempat
-Ku, supaya di tempat di mana Aku be-
rada, kamupun berada” (Yoh 14:1-3). 
Semoga pesta iman yang kita rayakan 
hari ini mengarahkan hati kita kepada 
kesucian pribadi; yang dipakai oleh Le-
g io  Mar ia  un tuk  mewu judkan 
visinya.  Bahkan menurut Santo Paulus 
kita memang dipanggil untuk hidup da-
lam kesucian (Rm 1:7) sejak dunia di-
jadikan (Ef 1:4).  Marilah kita tingkatkan 
upaya penyucian diri kita  sehingga Le-
gio Maria  pun semakin berbuah. Amin. 
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
 

“Berbahagia- 
lah orang 
yang murni 
hatinya, ka-
rena mereka 
akan melihat 
wajah Allah”. 
(Mat 5:8). 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
 Bapa Suci kembali mengajak dunia 
untuk peduli terkait krisis kemanusiaan dan 
migran dari Timur Tengah. Ketidakpedu-
lian terhadap krisis migran  dan pengungsi 
saat ini mendorong keterlibatan ketika 
orang tetap diam atau menolak, kata Paus 
Fransiskus. Yesus sendiri secara jelas te-
lah menyerukan untuk menyambut orang 
asing dan menunjukkan rasa belas kasi-
han. 

Di tengah Sinode Uskup tentang keluarga, 
Paus Fransiskus mendesak para peserta 
untuk tidak bertindak seolah-olah satu-
satunya pertanyaan yang penting adalah 
pelayanan pastoral bagi umat Katolik ber-
cerai dan menikah lagi secara sipil. Sri 
Paus justru menekankan kesetiaan, keju-
juran dan cinta dalam hidup berkeluarga.  

Korespondensi Senatus Malang ke Dublin diapre-
siasi oleh Catherine Donohoe, selaku korespond-
en kita.  Surat surat selalu lancar.  

Pasutri Maura dan Michael McGauran atas nama 
Dewan Konsilium  menyatakan kegembiraannya 
dapat mengikuti pesta 75 tahun karya Legio Maria 
di Philippines. Karya Legio diawal pada tanggal 
21 juli 1940 oleh Romo Manuel Gracia, Romo Mi-
chael Doherty,  Miss Joaqina Lucas dan Miss 
Pacita Santos. Acara amat meriah dan dihadiri 
para perwira dewan dari daerah-daerah yang 
jauh, seperti Visayas, Mindanao, Papua Nugini, 
Guam bahkan Timur Tengah. Jumlah yang hadir 
lebih dari 12.000 legioner. Diawali dengan perara-
kan patung Maria dari Gereja Antipolo oleh 
sepuluh legio yunior  ke arena. Mgr Celso Ditan 
menyambut mereka semua. Acara ini dimahkotai 
dengan perayaan ekaristi yang dipimpin Uskup 
agung Boderick S Pabillo, uskup auksilier Manila, 
beserta 5 uskup yang lain dan 32 romo konsele-
bran.  



Hal3 November	2015	

Berita dari Senatus 

Konferensi Nasional Kaum Muda ke-3 telah diselenggarakan pada 16-18 Oktober 2015 di Kam-
poeng Kids Batu. Terima kasih dan profisiat kepada semua panitia yang sudah bersusah payah 
untuk mensukseskan acara konferensi tersebut.  

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, Kuria Maria Assumpta, Kuria Maria Angelorum Malang dan 
seluruh anggota aktif dan auksilier akan mengadakan Misa Arwah untuk semua legioner yang te-
lah meninggal pada tanggal 5 November 2015 pukul 16.00 di gereja Ratu Rosari Kesatrian. Mo-
hon masing-masing presidium dan dewan menuliskan nama-nama anggotanya yang telah 
meninggal dalam selembar kertas untuk dipersembahkan dalam misa arwah tersebut. Koordinator 
Misa Arwah adalah Kuria Maria Angelorum Blimbing. 

Senatus akan mengikuti Pertemuan Tahunan Keuskupan Malang yang ke-41 pada tanggal 1—3 
Desember 2015 di Rumah Retret St. Maria Magdalena Postel. Senatus telah mengirimkan 
laporan kegiatan Senatus selama satu Tahun (November 2014-Oktober 2015) melalui email ke 
Keuskupan Malang. 

Senatus mengingatkan agar semua dewan dan presidium melakukan audit tahunan keuangannya 
pada akhir tahun dan mohon laporan audit diserahkan ke dewan lebih tinggi (tempat dewan dan 
presidium tergabung). 

Senatus mengharapkan agar semua dewan yang tergabung langsung ke Senatus Malang mem-
buat dan mengirimkan Agenda tahunannya (2016) ke Senatus melalui email atau melalui pos. 

Laporan Dewan 

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang  
Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang sangat aktif mengadakan pembinaan dan visitasi ke dewan 
dan presidium asuhannya. Regia Kupang perkembangannya sangat pesat dan saat ini 
keanggotaannya 12.455 orang legioner. Pengiriman Notulen dan komunikasi regia ke senatus lewat 
email berjalan dengan lancar. Kekompakan perwira menjadi salah satu kekuatan regia ini. 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi  
Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi tetap berupaya mengembangkan Legio Maria di paroki dan 
di stasi. Perwira kuria memiliki komitmen dan kesetiaan walaupun tempat presidium asuhan jarak-
nya jauh-jauh namun setiap bulan rapat dewan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kuria Bunda Penebus Merauke  
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif dalam pembinaan dan visitasi ke presidium asuhan. 
Saat ini Kuria Bunda Penebus Merauke sedang mempersiapkan 2 pra kuria yang akan diresmikan 
oleh Senatus menjadi Kuria defenitif di Merauke pada bulan Desember 2015 yaitu Pra Kuria Bunda 
Hati Kudus Bupul dan Pra Kuria Bunda Pengharapan Tanah Miring. 



Konferensi Nasional LM Kaum Muda ke –3   

 
Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah menyelenggarakan Konferensi Nasional Legio Maria 
Kaum Muda ke-3 yang diselenggarakan di Transformer Center, Kampoeng Kidz, Batu- Jawa Timur 
pada tanggal 16 -18 Oktober 2015. Acara diawali dengan misa syukur oleh Pemimpin Rohani Sena-
tus RD Emanuel Wahyu Widodo (Selebran) dan Konselebran RD Albano Carvalho, Pemimpin Ro-
hani dari Soe, Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang. Tema Konferensi Nasional Legio Maria 
Kaum Muda ke-3  adalah“Sukacita Rasul Muda Bunda Maria” diikuti oleh kurang lebih 200 legioner 
yunior dan legioner kaum muda dari berbagai daerah asuhan Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. 
Setelah Misa Pembukaan dilanjutkan dengan perkenalan kemudian Sesi pertama materi konferensi 
adalah Kaum Muda Katolik yang Misioner  yang dibawakan oleh RP F. X Agis Triatmo, O.Carm  da-
lam Peserta banyak mendapatkan pengalaman baru dan amat terkesan, semoga setelah mengikuti 
Konfernas  ini para legioner kaum muda sungguh menjadi Rasul Muda Maria yang Siap Action. 
Acara konferensi ditutup dengan Ziarah dan Misa perutusan oleh RD Emanuel Wahyu Widodo di 
gereja Paroki Gembala Baik Batu. (Wiwik)  


