
“Legio tidak dibutuhkan di 
sini”. Ini adalah salah satu kebera-
tan yang akan dihadapi oleh le-
gioner yang bersemangat dan 
berkeinginan kuat untuk mendiri-
kan Legio di sebuah tempat yang 
baru. “Legio tidak dibutuhkan di 
sini” bukan karena di situ telah ada 
berbagai karya dan kelompok 
kerasulan lain; melainkan karena 
keengganan, entah karena malas, 
tak mau repot bahkan ketidak 
pedulian akan kehidupan iman.  

Hendaknya Legioner tidak 
berpatah hati menghadapi situasi 
seperti ini. Ia harus ingat bahwa 
jiwa Katolik adalah jiwa yang di-
percaya untuk menyelamatkan 
sesamanya. Gereja Katolik itu 
bagaikan peti harta karun yang 
memuat aneka kekayaan harta ro-
hani yang amat bernilai dan ber-
harga tinggi. Memang terkadang 
keindahan tak mudah dimengerti 
dan tersembunyi.  Lalu bagaimana 
cara untuk memperlihatkan-nya? 
Dengan cara: setia melaksanakan 
sistem legio. 

Sistem Legio mengajarkan 
agar kita berdoa memohonkan da-
tangnya Roh Kudus: “Datang-lah 
ya Roh Kudus penuhilah hati umat 
dan semua akan menjadi baru”. 
Ingatlah juga bahwa Gereja itu lahir 
saat Bunda Maria berdoa bersama 
rasul-rasul dan akhirnya mereka 

dipenuhi dengan Roh Kudus di 
hari Pentakosta. Inilah inspirasi 
bagi kita, bahwa Legio itu se-
bagaimana Gereja Katolik yang 
Kudus lahir bukan dari program 
katekese dan pastoral yang 
sistematis, dogamatis apalagi 
yang idealis belaka. Namun Legio 
itu lahir dari doa dan cinta.   

Tidak lama lagi, kita akan 
rayakan kembali Hari Raya Pen-
takosta, semoga Roh Kudus kem-
bali mengurapi kita dan Ge-reja-
Nya agar kita tidak gampang pu-
tus asa. Lanjutkan kembali 
meluaskan karya legio di mana-
mana. Selamatkanlah jiwa-jiwa. 
Semoga nama Tuhan semakin 
dimuliakan. Bunda Maria, Sang 
Ratu Para Rasul dan Mempelai 
Allah Roh Kudus, semoga senan-
tiasa menyertaimu. Amin  

   
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
 Komunikasi dan Kerahiman adalah Perjumpaan yang memerdekaan. Demikan disampaikan 

Bapa Suci Fransiskus sebagai pesan Hari Komunikasi Sedunia. Kerahiman mengajak  kita 
semua untuk merefleksikan keterkaitan  antara komunikasi dan kerahiman. Gereja, dalam 
kesatuan dengan Kristus sebagai penjelmaan yang hidup dari Bapa Yang Maha Rahim, di-
panggil untuk mewujudkan kerahiman sebagai ciri khas dari seluruh diri dan  perbuatannya. Apa 
yang kita katakan dan cara kita mengatakannya,  setiap kata dan sikap kita, harus mengungkap-
kan kemurahan, kelembutan dan pengampunan Allah bagi semua orang.  

 Regia Paris Perancis memohon untuk ditingkatkan 
menjadi Senatus. Selama ini Regia Paris diasuh lang-
sung oleh dewan kosilium Dublin. Tanpa mengurangi 
rasa hormat atas pengasuhannya selama ini, Regia 
Paris yang beranggotakan 25 presidium tergabung 
langsung, 3 kuria tergabung langsung, dan 2 komisi-
um di Karibia dan Martinique. Akan bergabung 
dengan senatus baru nantinya, regia Valance dan 

Komisium Strasbourg, Swiss. Ditambahkan juga se-

natus ini nanti akan mengasuh dewan-dewan di nega-
ra Mandagaskar serta negara-negara Guyana Peran-
cis serta Corsica. Semuanya masih menunggu ijin 
pendiriannya oleh para bapa uskup setempat.   
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Berita dari Senatus 
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, akan mengadakan rege-

nerasi perwira untuk periode 2016 - 2019. Senatus mengharap-
kan agar perwira dewan dan presidium yang tergabung lang-
sung ke dewan Senatus Malang mencalonkan anggotanya se-
bagai 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, Sena-
tus akan mengadakan rapat dengan panitia Konfernas 2016. 
Senatus mohon doa agar semua acara berjalan dengan baik. 

3. Senatus akan mengadakan Misa Hati Kudus Yesus pada 5 Juni 
2016 pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan rapat Senatus di 
BHK. 

4. Senatus menghimbau agar pada bulan Mei seluruh legioner aktif 
dalam mengikuti Ibadat Rosario di Lingkungan masing-masing. 

Laporan Dewan 

Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke 

Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke baru di resmikan pada bulan Desember 2015. Perwira Ku-
ria sangat aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya. Kuria ini mengasuh 4 presidium senior dan 3 

presidium yunior. 

Kuria Bunda Pengharapan SP7 Merauke  
Kuria Bunda Pengharapan SP7 Tanah Miring Merauke baru di resmikan pada bulan Desember 
2015. Perwira Kuria sangat aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya. Kuria ini mengasuh 7 
presidium senior dan 5 presidium yunior. 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  

Kuria Maria Menerima  Kabar Gembira Madura mengasuh  4 presidium senior, 2 presidium yunior 

dan 1 Felites. Kuria ini tetap bersemangat dan setia dalam menjalankan tugas Legio Maria. Profisiat 
untuk perwira yang telah melaksanakan Acies dengan baik. 

Komisium Maria Ratu Rosari Makassar  

Komisium Maria Ratu Rosari Makassar sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan pre-
sidium asuhannya. Komisium ini memiliki tugas spesifik yaitu kunjungan ke LAPAS dan RUTAN. 
Komisium merencanakan pemekaran Kuria Maria Tahta Kebijaksanaan yaitu akan dibentuk 1 Kuria 
di Mandai. Profisiat atas usaha perluasan Legio Maria di Makassar. 



PEMBINAAN, ACIES, SUPERVISI DEWAN KURIA LOMBOK 

Jumat 8 April 2016 Sdri. Lucy Budiman (wakil Ketua Se-
natus) dan Sdri. Lanny(Tim koresponden Senatus) tiba di 
Lombok dalam rangka pembinaan, Acies dan supervisi 
ke Kuria St. Maria dari Medali Wasiat Lombok. Pem-
binaan dilaksanakan 9 April 2016 pukul 16.30 WIT 
dihadiri oleh ± 120 orang legioner dan didampingi oleh 
Romo Maryono (PR Kuria Lombok). Keesokan harinya 
10 April 2016 diadakan Acies di Gereja St. Maria Imacu-
lata Mataram yang dipimpin oleh Rm. Eli, Pr. kemudian 
dilanjutkan dengan Rapat Kuria Lombok. Semua acara 

berjalan dengan  dengan baik. (Lanny) 

ACIES Kuria Maria Angelorum Malang 

Kuria Maria Angelorum Malang telah melaksanakan Acies yang 
dirayakan dalam Ekaristi Kudus pada hari Minggu 17 April 2016 di 
Paroki St. Trinitas Tumpang. Acara tersebut diikuti oleh 9 presidium 
senior 1 presidium yunior yang keseluruhannya berjumlah kurang lebih 
150 legioner. 
Misa Kudus dipimpin oleh Pemimpin Rohani Kuria yaitu RD FB Deddy 
Sulistya dan RD Fransiskus Gabriel Aryodiwarno. Dalam homilinya 
Romo Deddy mengingatkan kembali akan janji setia kepada Bunda 
Maria, “ Aku adalah milikmu ya Ratu dan Bundaku dan segala 
kepunyaanku adalah milikmu”. Ini menjadi permenungan bagi para 
legioner, apakah yang telah kita berikan kepada Bunda Maria, dan 
tuluskah kita dalam melaksanakan tugas kerasulan kita sebagai 
legioner? Setelah misa diperkenalkan juga Romo Frans yang akan 
mendampingi Kuria Maria Angelorum Malang sebagai Pemimpin 
Rohani, selain Romo Deddy yang tidak bisa secara intensif 
mendampingi kuria karena kesibukan. 
Acara diakhiri dengan ramah tamah di taman paroki St.Trinitas 
Tumpang dengan santap siang bersama. (Wiwik ) 


