
 Tahun ini adalah tahun 
kerahiman. Gereja bersyukur 
atas kerahiman Allah yang ti-
ada tara. Legioner tentunya 
ikut dalam gerak hati Gereja di 
tahun penuh rahmat ini dengan 
turut mewartakan betapa 
baiknya Tuhan. Namun warta 
penting tahun kerahiman ada-
lah pertobatan dan kembali ke 
haribaan Allah yang maha 
rahim.  
Ada orang berpikir jika Allah itu 
maha rahim maka Ia tak akan 
menghukum kita, lalu orang itu 
terus melakukan dosa-dosa 
lagi. Ini tidak benar. Tuhan Ye-
sus sendiri berfirman: “jika 
kamu tidak bertobat, kamu 
akan binasa” (Luk 1:3)  
 Dalam Bulla Kerahiman 
Ilahi, Paus Fransiskus 
mengajak semua orang untuk 
bertobat dan jangan berkeras 
hati. Hidup jangan tergantung 
pada uang, apalagi korupsi. 
Korupsi adalah pengerasan 
hati, mengganti Tuhan dengan 
uang sebagai sumber 
kekuasaan. Korupsi adalah 
karya kegelapan. Melekat pada 
kegelapan akan membawa diri 

ke jurang kebinasaan.  

 Inilah saatnya kita 
bertobat. Inilah saatnya kita 
keluar dari lingkar maut keja-
hatan. Inilah saatnya kita 
diselamatkan oleh kerahiman 
ilahi agar kita pun turut me-
nyelamatkan jiwa-jiwa yang 
berdosa agar bertobat. Mari 
kita kumandangkan dengan 
lebih kuat lagi: pesan ke-
rahiman ilahi, pesan perto-
batan jiwa-jiwa. Inilah saat ta-
waran kasih, bantuan, kese-
tiaan dan keadilan berpadu. 
Semoga kita pun semakin 
teguh sebab percaya rahmat 
dan kasih setia Tuhan cukup 
bagi kita. Amin. 
   
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 

Tuhan Yesus 
sendiri berfirman: 
“jika kamu tidak 
bertobat, kamu 
akan binasa” (Luk 
1:3) 
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“TUJUAN  LEGIO:  
membawa Allah ke dalam setiap jiwa ” 

Buku Pegangan Bab 12 no. 4 hal. 86 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Paus Fransiskus telah mengadakan kunjun-
gan pastoral di negeri Armenia pada tanggal 
24 – 26 Juni 2016. Setelah bertemu dengan 
pemimpin negeri itu, Sri Paus segera men-
jumpai pemimpin Gereja Katolik Armenia. 
Kedua pemimpin Gereja ini menandatangani 
pakta perdamaian dan keutuhan Gereja yang 
Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.  
 
Paus Fransiskus telah menunjuk dan mengu-
mumkan Romo Prof. Dr. Henricus Pidyarto 
Gunawan O.Carm sebagai Uskup Keuskupan 
Malang pada hari Selasa 28 Juni 2016. Sri 
Paus juga menerima pengunduran diri Mgr. 
H.J.S. Pandoyoputro O.Carm yang telah 
mencapai usia 77 tahun. Senatus Malang 
turut bergembira atas penunjukan ini.  

Dewan Konsilium Dublin meminta seluruh de-
wan Legio Maria agar memenuhi standar jika 
terjadi pembubaran suatu presidium. Setelah 
presidium itu dinyatakan bubar atau tutup 
maka kuria yang mengasuhnya agar segera 
meringkas segala peralatan dan buku-buku 
termasuk veksilum dan tesera yang tersisa. 
Jangan sampai tersimpan di sakristi gereja, 
tempat rapat presidium atau di tempat 
lainnya. Hal ini juga berlaku untuk setiap de-
wan di atasnya. Jika kuria bubar; segala 
peralatan, buku-buku, tesera, veksilum dan 
lain-lain harus diamankan dewan atasannya. 
Baru-baru ini ada kejadian barang-barang le-
gio telah dijual secara tidak bertanggungja-
wab secara online. Barang-barang dan buku-
buku ini boleh diberikan kepada presidium 
atau dewan yang baru didirikan.  

Semua peralatan 
legio Maria segera 
diringkas dan di 
serahkan pada 
dewan atasannya 
bila presidium/kuria 
bubar 
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Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, akan mengadakan regenerasi perwira untuk periode 2016 - 

2019. Calon perwira antara lain;  
a. Hotmaida Sidauruk ( Kuria Maria Asumpta Ijen )  
b. Wiwik Murniwati ( Kuria Maria Angelorum Malang ) 
c. M. Moerhajati ( Kuria Maria Asumpta Ijen ) 
d. Eufrasia Herlina Siswoyo ( Presidium kaum muda Mater Sancta Spei Ijen ) 
e. Ignatius Dwi Wibowo ( Kuria Maria Angelorum Malang ) 
f.  Sr. Paulin Tawurutubun ALMA ( Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang ) 
g. Br. Benediktus Handoyo ALMA ( Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang ) 
h. Anastasia Lisa Sumardi ( Kuria Maria Asumpta Ijen ) 
i. Bernadeta Lannie ( Kuria Maria Asumpta Ijen )  

    Pemilihan perwira Senatus akan diadakan pada Rapat Senatus bulan Agustus 2016. 
2. Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yaitu Sdri. Hotmaida dan Sdri. Lucy Budiman telah 

mengadakan pembinaan dan peresmian Komisium Baru di Tomohon – Manado pada 11-12 Juni 
2016. Setelah acara peresmian Komisium Tomohon, Senatus juga mengadakan rapat dengan panitia 
Konfernas 2016. Senatus mengucapkan terima kasih atas doa seluruh legioner sehingga semua 
acara berjalan dengan baik. 

3. Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yaitu Sdri. Hotmaida dan Sdri. Wiwik Murniwati  telah 
mengadakan pembinaan dan supervisi ke Kuria Bali pada 26 Juni 2016. Pembinaan mengambil tema 
“LEGIONER MEMULIAKAN TUHAN MELALUI KESETIAAN BUNDA MARIA” bertempat di aula TK 
Santa Maria Buleleng, Singaraja, Bali. Legioner yang mengikuti pembinaan ±120 orang yang ter-
gabung dalam 14 presidium, 1 presidum tidak hadir karena bersamaan dengan kegiatan di paroki. 

4. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan mengadakan pembinaan dan supervisi ke Regia Bunda 
Kristus Maumere pada 13 -14 Agustus 2016. Senatus mohon doa agar tugas berjalan dengan baik. 



ZIARAH INTERNASIONAL BUNDA MARIA FATIMA KE INDONESIA
( INTERNATIONAL PILGRIM VIRGIN STATUE OF OUR LADY OF FATIMA) 

Pada tahun yubileum kerahiman ini kita bersukacita karena umat Katolik di Indonesia 
mendapatkan kunjungan Bunda Maria Fatima dari Portugal. Dan salah satunya adalah di 
Keuskupan Malang selain Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Surabaya. Di Keuskupan 
Malang, patung Bunda Maria di semayamkan di Pertapaan Puteri Karmel, Gereja St. Andreas 
Tidar dan Katedral. 
Di Gereja St Andreas Tidar, penyambutan ziarah Bunda Maria Fatima diselenggarakan dalam 
misa kudus yang dipimpin oleh RP Agis Triatmo, O. Carm. pastor kepala paroki St Andreas di 
dampingi beberapa pastor lainnya. Dan setelah misa dilanjutkan dengan adorasi dan doa 
pribadi. Umat begitu antusias mengikuti acara tersebut mengingat devosi terhadap Bunda 
Maria tumbuh dan berkembang di Keuskupan Malang khususnya. Pesan yang dibawa dalam 
ziarah ini adalah agar umat Katolik senantiasa melakukan pertobatan terhadap keburukan-
keburukan yang kita lakukan dan berpaling kepada puteraNya Yesus Kristus, satu-satunya 
jalan, kebenaran dan hidup supaya kita beroleh keselamatan. 
Sejak Bunda Maria menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam rencana keselamatan 
Allah, hidupnya tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Penderitaanya mencapai 
puncaknya pada saat menyaksikan hukuman salib puteraNya. Badai yang menerpa dan 
menggoncangkan hidupnya tidak menyurutkan langkah hidup Bunda Maria, kesetiaannya 
dalam menapaki jalan kehidupannya hendaknya menginspirasi kita bagaimana menghadapi 
pergumulan hidup. Mari bercermin pada sikap dan  iman yang dimiliki oleh Bunda Maria, 
menyatukan seluruh penderitaan kita dengan sengsara puteraNya, tetap setia mengikuti 
Yesus sampai akhir. Bunda Maria doakanlah kami anak-anakmu agar mampu mengikuti jejak 
langkahmu.(Wiwik).  

Laporan Dewan 

Regia Maria Diangkat ke Surga Kupang  

Regia Maria Diangkat ke Surga Kupang sangat aktif dalam visitasi presidium dan dewan asuhannya 
mereka juga aktif dalam kunjungan ke LAPAS. Legioner asuhan Regia mengadakan doa secara 
khusus setiap tanggal 13 dalam bulan. Regia telah mendapat Permimpin Rohani yang baru yakni P. 
Dagobertus Sota Ringgi, SVD, rencana serah terima akan dilaksanakan pada bulan Juli 2016.   

Komisium Hati Tersuci Maria Manado 
Komisium Hati Tersuci Maria Manado sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium dan 
dewan asuhannya. Perwira Komisium sangat ulet dalam melakukan sosialisasi Legio Maria di SMP/
SMUK di Palu. Komisium ini memiliki kuria yunior dan banyak presidium yunior. Profisiat untuk 
Komisium Manado yang telah berhasil membentuk komisium baru di Tomohon. Saat ini Keuskupan 
Manado memiliki 2 komisium defenitif. 

Kuria Bunda Penebus Merauke  
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya. Legioner 
asuhan kuria secara khusus berdoa di Gua Maria setiap tanggal 13 dalam bulan. Perwira kuria sa-
ngat tekun mensosialisasikan legio Maria ke Paroki-paroki yang belum ada Legionya.  


