
 T u h a n  Y e s u s  K r i s t u s 
mengharapkan para murid-Nya untuk 
mengenangkan kehadiran-Nya dengan 
merayakan Ekaristi. Tentunya harapan 
ini bukan sekedar agar para murid-Nya 
tidak lupa pada-Nya, tetapi lewat Ekaristi 
Kudus, kita sungguh bersatu dengan 
Allah. Ekaristi sekaligus memberikan 
kekuatan iman untuk menolak godaan 
setan, menghapus kesalahan-kesalahan 
kecil dalam hidup sehari-hari dan 
mencegah dosa-dosa yang lebih besar.  
 Menghadiri Ekaristi Kudus dipan-
dang oleh Legio Maria sebagai sumber 
dan sarana utama untuk memperoleh 
kekuatan demi kerasulannya. Kerasulan 
Legio bukan bersumber dari dirinya 
sendiri namun dari rahmat Allah yang 
mengalir nyata dalam Ekaristi. Ekaristi 
menjadi penolong bagi legioner yang 
menginginkan rahmat penebusan berlim-
pah baik bagi dirinya sendiri maupun un-
tuk orang lain. Oleh karena itu dianjurkan 
agar setiap legioner bila mungkin 
menghadiri Ekaristi dan sambut Komuni 
setiap hari.  
 Ekaristi yang berakar pada per-
jamuan malam terakhir adalah satu 
kesatuan dengan seluruh hidup Kristus 
dalam rangka penyelamatan manusia. 
Ekaristi menjadi puncak penanda kesela-
matan dalam dan lewat Yesus Kristus. 
Ekaristi menunjukan kontinuitas per-
jamuan malam terakhir sebagai disabda-
kan-Nya: “Lakukan ini sebagai kenangan 

akan Daku” (Luk 22:19).  

 Dalam Ekarist i ,  Legioner 
m e n y a t u k a n  d i r i  d a n  m e m -
persembahkan kerasulannya kepada 
Kristus dengan mengenakan semangat 
Bunda Maria. “Jiwaku memuliakan Tu-
han dan hatiku bersukaria karena Allah, 
Juru Selamatku”. Dalam Ekaristi, Allah 
datang lewat tanda sakramental roti dan 
anggur, benih sejarah baru dikerjakan-
Nya: mengangkat yang hina dina dan 
mengenyangkan orang yang lapar 
dengan rahmat-Nya. Dan dengan 
demikian langit dan bumi baru disiapkan
-Nya untuk selama-lamanya. 
 Jadi inilah spiritualitas kita: 
menjadi rasul yang kaya karena anuge-
rah Ekaristi. Ekaristi telah diberikan 
kepada kita agar kita menjadi seperti 
bunda Maria, semakin sempurna men-
jadi Magnificat.  Amin   
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
Ekaristi menjadi 
penolong bagi le-
gioner yang 
menginginkan rah-
mat penebusan ber-
limpah baik bagi 
dirinya sendiri mau-
pun untuk orang. 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

Paus Fransiskus telah menerbitkan 
surat apostolis “Amoris Laetitia”. 
Bapa Suci dalam surat ini mene-
gaskan pentingnya kasih sayang 
dalam membangun keluarga yang 
kokoh. Gereja Katolik hanya 
mengakui perkawinan antara pria 
dan wanita dan menolak perkawi-
nan sejenis (LGBT).  
 
Sri Paus siap mengunjungi Indone-
sia pada tahun 2017 bertepatan 
dengan perayaan Asian Youth Day 
di Yogyakarta. Namun kunjungan 
ini tergantung dari lobi-lobi 
pemerintah Indonesia, sebab KWI 
tak memiliki kewenangan 
mengundang Paus, karena lem-
baga pemerintahan. KWI sepe-
nuhnya menyerahkan kepu-
tusannya pada Presiden dan Ke-
menterian Luar Negeri Indonesia.  

Laporan perkembangan Beatifikasi Frank 
Duff. Para anggota Komisi Sejarah yang 
dipimpin Mgr. Ciaran O’Carroll dari Dublin 
terus berupaya melengkapi data yang di-
perlukan Vatikan. Semua Legioner diharap-
kan tetap mendoakan doa Beatifikasi Frank 
Duff setiap usai rapat, perayaan 
peringatannya dengan Ekaristi, Seminar, 
penerbitan selebaran, DVD dan berbagai 
cara lain. Berita-berita pengabulan doa ini 
banyak diberitakan dari Senatus Philip-
pines Utara kepada Dewan Konsilium, se-
hingga akan ada utusan dari Komisi dari 
Dublin ke sana.  



Hal3 Juni	2016	

Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, akan mengadakan regenerasi perwira untuk periode 2016 - 

2019. Senatus mengharapkan agar perwira dewan dan presidium yang tergabung langsung ke de-
wan Senatus Malang mencalonkan anggotanya sebagai perwira Senatus paling lambat bulan Juni 
2016. Pemilihan perwira Senatus akan diadakan pada bulan Juli 2016. 

2. Senatus Sinar Bunda Karmel akan mengadakan pembinaan dan peresmian Komisium Baru di 
Tomohon – Manado pada bulan Juni 2016. Setelah acara peresmian Komisium Tomohon, Senatus 
akan mengadakan rapat dengan panitia Konfernas 2016. Senatus mohon doa agar semua acara 
berjalan dengan baik. 

3. Senatus Sinar Bunda Karmel akan mengadakan pembinaan dan supervisi ke Kuria Bali pada bulan 
Juni 2016. 

Laporan Dewan 

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan 
presidium asuhannya. Perwira komisium selalu berusaha memperkenalkan Legio Maria khususnya 
kepada kaum muda. Proficiat untuk pembentukan presidium kaum muda di kampus Widya Yuwana  
Madiun.     

Kuria Maria Assumpta Ijen-Malang  
Kuria Maria Assumpta Ijen Malang sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 
asuhannya. Perwira Kuria Maria Assumpta Ijen aktif dalam membantu tugas koresponden Senatus 
Sinar Bunda Karmel Malang. 

Kuria Maria Tak Bercela Jember   

Kuria Maria Tak Bercela Jember sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 

asuhannya. Profisiat untuk perwira kuria atas terbentuknya presidium baru  yaitu Presidium Maria 
Tak Bernoda di Semboro.  

Regia Bunda Kristus Maumere   

Regia Bunda Kristus Maumere mengasuh 8 Komisium, 17 Kuria dan 15 Presidium yang tergabung 
langsung. Regia ini sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan presidium asuhannya. 
Profisiat atas usaha perluasan Legio Maria di Regia Maumere yaitu; terbentuk presidium Maria Ratu 
Damai di paroki Kristus Raja Watubaing-Talibura Flores (asuhan Kuria Bintang Laut Nebe), ter-
bentuk 2 pra presidium di paroki Koting dan 1 pra presidium di paroki Waerpelit (asuhan Kuria 
Mawar Yang Gaib) serta mengunjungi Seminari Bunda Segala Bangsa untuk persiapan pemben-
tukan presidium seminari. 

Kuria Ratu Para Rasul Bali    
Kuria  Ratu  Para  Rasul  Bali  sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium asuhannya. Kuria 

Bali menanggapi Tahun Kerahiman Ilahi dengan aktif mengikuti Misa Kerahiman Ilahi.  



Ziarah Legioner dari  Kupang dan Atambau di tahun Kerahiman Ilahi 

Kunjungan Imam Misionaris Kerahiman di Keuskupan Malang  

Legioner dari Kupang dan Atambua melaksanakan 
ziarah dalam menanggapi tahun Kerahiman Ilahi. Ada 
30 orang legioner yang ikut dalah ziarah tersebut. Mere-
ka berangkat dari Bandara El Tari Kupang pada tanggal 
20 Mei 2016 dan tiba di Malang tanggal 25 Mei 2016 di 
dampingi oleh Sdri. Maria Fatima Klau dan Romo Anton 
Pr. Mereka mengunjungi  beberapa Gua Maria yang 
ada di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ke-
diri, Tumpang dan Pertapaan Puteri Karmel Ngadireso.   

Saat Saudari ketua dan sekretaris Senatus menemui 
mereka di Wisma UNIO Malang, kegembiraan terpancar 
dari wajah mereka, meski letih, namun mereka berse-
mangat dalam menjalani peziarahan tersebut dan ber-
harap lain waktu Tuhan memberi kesempatan lagi kepa-
da mereka untuk berziarah. 

Keuskupan Malang dalam tahun  yubileum Kerahiman Allah, telah me-
nyelenggarakan acara Adorasi 24 jam di Gereja Katedral Santa Maria 
dari Gunung Karmel. Beberapa lingkungan dari paroki-paroki yang ada 
di dekenat Malang dan kelompok biarawan biarawati secara bergiliran 
bertugas menjaga Sakramen Maha Kudus. Dalam kesempatan itu pula 
selama 2 hari Keuskupan Malang mendapatkunjungan Imam Misionaris 
Kerahiman Ilahi yang diberi mandat oleh Bapa Suci Paus Fransiskus, 
untuk menerimakan sakramen rekonsiliasi khususnya untuk dosa-dosa 
berat dan dosa yang direservir Tahta Suci Vatikan/Paus.  

Misa jumat pertama tahun ini sekaligus merayakan peringatan Hari 
Raya Hati Kudus Yesus dipusatkan di Gereja Katedral pada hari Jumat, 
3 Juni 2016 pukul 18.00 WIB dipimpin oleh Imam Misionaris Kerahiman 
yaitu RD Agustinus Suryo Nugroho dari Seminari Mertoyudan did-
ampingi oleh Vikjen Keuskupan Malang, RD EC Eko Atmono dan Pas-
tor Kepala Paroki SMGK, RD Emanuel Wahyu Widodo, hadir juga 
Uskup Malang, Mgr HJS Pandoyoputro, O.Carm serta beberapa pastor 
lainnya.Dalam kotbahnya Romo Suryo menyampaikan rasa syukurnya 
setelah mendengarkan pengakuan umat dan  mengajak kita untuk 
senantiasa mengenang wajah Kerahiman Tuhan dan senantiasa 

mengajak, merangkul, siapapun diantara kita yang berbuat salah dan menunjukkan kebenarannya 
dengan cara membimbing serta mendampingi bukan dengan celaan atau makian.  Kita ini adalah 
anak anak Tuhan, seringkali berbuat dosa namun Bapa selalu mengampuni asalkan kita mau berto-

bat dan tidak berbuat dosa lagi. (Wiwik) 


