
Legioner yang terkasih, 
Banyak rapat itu membosan-
kan. Bayangkan mendengar-
kan orang banyak bicara. 
Bicaranya pun banyak yang 
hanya teori atau rencana-
rencana saja. Yang bicara le-
lah, apalagi pendengarnya; le-
lah sekali. 
Namun tidaklah demikian hen-
daknya bagi Legio Maria. Buku 
Pegangan 
mewajibkan 
kita untuk 
hadir teratur 
dan tepat 
waktu dalam 
rapat 
mingguan 
presidium. 
Rapat Legio 
Maria ti-
daklah seha-
rusnya 
mem-
bosankan. 
Mengapa? 
Sebab dalam rapat Legio, kita 
mendengar laporan nyata pe-
laksanaan tugas legioner. La-
poran itu pasti amat inspiratif. 

Kecuali kalau tidak dilak-
sanakan dengan semangat 
kasih dan kerendahan hati.  
Rapat Presidium bagi Legio 
Maria adalah akar-akar 
kekuatan kerasulan. Tak akan 
pernah didapat bunga dan 
buah kerasulan, tanpa dida-
hului rapat yang cermat. Ha-
nyalah dengan menjalani dan 
menjalankan rapat dengan 
tertib dan teratur, Legio Maria 

akan jaya.  
Oleh kare-
na itu, 
marilah kita 
jalankan ra-
pat presidi-
um dengan 
tekun dan 
setia, se-
hingga 
tercapailah 
karya-karya 
perkasa 
Legio Ma-
ria. Amin. 
   

 RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
 

“Rapat Pre-
sidium bagi 
Legio Maria 
adalah akar-
akar kekuatan 
kerasulan.” 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Bapa Suci  Paus Fransiskus telah men-
gadakan misi perdamaian ke negeri Cu-
ba, Amerika Serikat dan Markas Besar 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tang-
gal 19 sampai 25 September 2015. Cu-
ba dan Amerika Serikat telah bertahun-
tahun bermusuhan dan menjadi sumber 
ketegangan dalam sejarah Perang 
Dunia. Sri Paus mengapresiasi di-
akhirinya ketegangan dua negeri ini. Ini 
adalah contoh rekonsiliasi. Sri Paus te-
rus mempromosikan perdamaian abadi 
bagi dunia. Beliau mengimbau dunia 
untuk menyingkirkan perpecahan dan 
memperbaharui semangat per-
saudaraan dan solidaritas serta kerja 
sama dunia dengan dilandasi kemu-
rahan hati demi kebaikan bersama.  

Telah diselenggarakan Malam Kesenian dalam rangka 
Hari Ulang Tahun Legio Maria yang ke 94 tahun di Mar-
kas Besar Legio Maria Morning Star Avenue, Brunswick 
Street, Dublin. Setelah mendengar beberapa nyanyi-
nyanyian sambil minum teh, acara dilanjutkan 
mengunjungi rumah bapak Frank Duff dan mengunjungi 
Myra House di 100 Francis Street, Dublin; tempat rapat 
perdana Legio Maria.  



Hal3 Oktober	2015	

Berita dari Senatus 
Konferensi Nasional Kaum Muda ke-3 akan diselenggarakan pada 16-18 Oktober 2015 di Kam-

poeng Kids Batu. Terima kasih kepada semua dewan yang telah mengirimkan legioner kaum mu-
danya. Senatus mohon doa untuk kesuksesan acara konferensi Nasional Kaum Muda ke-3 ini.  

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang merayakan HUT LM ke 94 dengan acara Pertemuan 
Tahunan dalam bentuk Rekoleksi dan Kongres Legio Maria bagi presidium - presidium yang 
tergabung langsung ke Senatus. Acara ini dilaksanakan Sabtu - Minggu, 12-13 September 2015 
bertempat di Yayasan Karmel Jl. Songgoriti No . 28 Malang. Tema Rekoleksi “ Legio Maria, 

Keluarga dan Pewartaan, Keluarga dan Sabda Allah ” dengan narasumber RP Kristian Jumi 
Ngampu SMM. Acara dilanjutkan dengan Kongres Legio Maria pada keesokan harinya yang 
diikuti dengan antusias oleh para peserta yang terdiri dari 45 orang anggota aktif.  

Laporan Dewan 

Regia Bunda Kristus Maumere 
Regia Bunda Kristus Maumere aktif melaksanakan pembinaan dan penyegaran presidium. Regia 
juga berhasil melaksanakan Seminar untuk para Perwira Regia, Kuria dan Presidium asuhan dlm 
wilayah KUM pada pada tgl. 20 Juli 2015.   

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya 
Profisiat kepada Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya yang berhasil memperluas Legio Maria  di 
paroki Santa Perawan Maria Gresik (terbentuk satu Presidium senior) dan di Bojonegoro terbentuk 
satu presidium yunior. 

Kuria Maria Assumpta Malang 
Profisiat kepada perwira Kuria Maria Assumpta Malang yang telah berhasil melakukan regenarasi 
perwira kuria. Senatus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua perwira lama.  

Kuria Maria Tak Bercela Jember 
Kuria Maria Tak Bercela Jember sangat aktif melaksanakan pendampingan dan visitasi ke presidi-
um baru yang ada di Semboro  dan Sukoreno.  



Bulan Rosario 2015 

Bulan Oktober adalah bulan Rosario, mari kita berdoa rosario setiap hari bersama Bunda Ma-
ria dengan penuh iman, dengan kerendahan hati, dengan keyakinan dan dengan ketekunan.  

Perayaan HUT LM ke- 94 oleh dewan Kuria Maria Assumpta Malang 

Perayaan HUT LM ke- 94 oleh dewan Kuria Maria Angelorum Malang 

Kuria Maria Asumpta Malang merayakan HUT LM ke 94 dengan pertemuan tahunan dalam  bentuk  
rekoleksi yang di damping oleh RD. Andi Wibowo. Tema acara “Maria teladan Kesetiaan bagi le-
gioner”. Pertemuan tahunan berjalan dengan lancar dan menyemangati semua legioner. Acara di-
tutup dengan Misa dan setelah misa diadakan acara ramah tamah dan makan bersama. (Rosa) 

Kuria Maria Angelorum merayakan HUT LM ke 94 dengan Perayaan Ekaristi yang dipersembahkan oleh 
Pemimpin Rohani Kuria yaitu RD FB Deddy Sulistya. Pesan Romo dalam homilinya agar legioner 
senantiasa bersuka cita melayani sesama bersama Bunda Maria dengan menimba semangat di dalam 
rapat rutin mingguan .  Acara dikuti oleh sekitar 145 legioner aktif dan auksilier bertempat di Paroki Maria 
Diangkat Ke Surga, Lely. Setelah Misa dilanjutkan acara ramah tamah dan pembagian doorprice. (Wiwik)  


