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Dalam bulan Nopember ini, kita bersama 
Gereja Katolik merayakan persatuan Gereja 
yang Kudus sebagai Tubuh Mistik Kristus, 
baik Gereja Jaya yaitu Persekutuan Para 
Kudus, Gereja Peziarah yaitu Gereja yang 
masih di dunia ini, maupun Gereja yang 
masih menderita di Api Penyucian.  Kita sa-
ling bergantung satu sama lain di dalam 
Kristus. Kita saling terikat dalam kasih 
Kristus. Kristus bagaikan pokok anggur dan 
kita semua adalah ranting-rantingnya. 
 Berkat pembaptisan, kita saling 
membangun suatu hubungan yang 
menghidupkan antara Kristus dan jiwa-jiwa 
manusia. Selanjutnya, lewat sakramen-
sakramen terlebih lewat perayaan ekaristi, 
Kristus mengalirkan kekudusan. Dan bapak 
Frank Duff menekankan pengertian ini. Legio 
Maria berfungsi untuk mempererat ikatan 
antara Tubuh Mistik dan dan Kepala-Nya. 
Ikatan ini semakin diteguhkan praktek doa, 
rapat dan kerasulan amal kasih. Penyerahan 
diri legioner akan pelayanan dengan berjerih 
payah dan penderitaan semakin cemerlang 
dalam kesatuan dengan Bunda Maria.    
       Demikian juga dengan jiwa-jiwa di api 
penyucian, mereka tetap bagian yang ber-
harga dalam tubuh Mistik Kristus. Sekalipun 
mereka tidak lagi bisa menjadi anggota aktif 
presidium, namun kita berharap mereka 
bergabung dengan seluruh bala tentara  

surgawi, legio malaikat Bunda Maria. Dan 
dengan demikian mereka ikut me-
nguduskan perjuangan kita lewat doa-doa 
dan silih mereka. Bapak Frank Duff pernah 
berjanji jika beliau 
wafat dan men-
capai surga mulia, 
beliau tak akan 
lupa mendoakan 
Legio Maria dan 
menuntun setiap 
legioner yang 
wafat untuk ber-
jumpa dengan 
Kristus Raja lewat Bunda Maria.  

 Oleh karena itu, jangan pernah 
lupa untuk berdoa beatifikasi Frank Duff: 
“Allah Bapa kami, Engkau telah mengilhami 
hamba-Mu Frank Duff dengan pengertian 
yang mendalam mengenai Gereja-mu se-
bagai Tubuh Kristus dan peranan Maria, 
ibunda Yesus dalam misteri Kristus dan 
Gereja … kami bersyukur atas segala 
karunia yang Engkau limpahkan kepadanya 
dan atas segala kebaikan yang mem-
perkaya Gereja lewat imannya yang berani 
dan berkobar-kobar” Juga doa: “moga-
moga jiwa-jiwa para anggota legio kami dan 
jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam 
ketenteraman karena kerahiman Tuhan”. 
Amin.  
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Mengawali bulan Oktober 2016, Sri Paus Fransiskus 

mengunjungi negeri Georgia dan Azerbaijan. Lawatan-lawatan 
ini, Bapa Suci membawa misi perdamaian, dialog perdamaian 
dan doa bersama untuk melahirkan kasih dan pengampunan. 

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2016, Sri Paus dikabarkan 
mengangkat 17 kardinal baru dengan 13 di antaranya mempu-
nyai hak memilih dan dipilih sebagai paus baru, sedangkan 4 
yang lain tidak karena telah berusia lebih dari 80 tahun.  

Bertepatan dengan Hari Misi 23 Oktober 2016, diberitakan pen-
ingkatan jumlah umat Katolik dunia.  Menurut data resmi Gereja 
tahun 2014 mencapai angka 7.160.739.000 jiwa. Jumlah ini 
naik 66,941 juta dari tahun sebelumnya. Sedangkan populasi 
umat Katolik di dunia tahun 2014 mencapai 1.272.281.000 atau 
sekitar 17,77 persen dibandingkan populasi dunia. Jumlah ini 
mengalami kenaikan sebesar 18,355 juta dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. 

Pada hari Minggu 30 Oktober 2016, Sri Paus Fransiskus men-
doakan korban gempa yang melanda Italia tengah. Sekalipun 
tiada korban jiwa, namun gempa berkekuatan 6,5 skala richter 
itu telah menghancur banyak bangunan di kota Norcia, terma-
suk Basilica Santo Benediktus di kota itu.  

 Romo Bernardo de Nardo melaporkan kepada Dewan Konsilium Dublin, pengalaman kunjungan Bapa 
Suci Fransiskus ke negeri Georgia dan Azerbaijan yang membawa kesegaran dan perkembangan 
Gereja. Seorang legioner Armenian telah ditahbiskan menjadi imam dan menjadi pemimpin rohani pre-
sidium Gyumi. Beberapa romo dikontak oleh Romo Bernardo agar sudi membuka kerasulan Legio Ma-
ria dan mendampinginya. 

 Juga telah dilaporkan sebuah konferensi diselenggarakan di Tanah Suci oleh sebuah komisium yang 
membawahi presidia di Jericho, Jaffa, Ramallah dan Galiliea. Karya-karya seperti : kunjungan kepada 
orang sakit dan dorongan agar umat lebih menghayati perayaan ekaristi dan adorasi. Dalam kesem-
patan itu sedang diupayakan pendirian beberapa presidium yunior di Beithanina dan Yerusalem. 

  Juga diberitakan dalam rapat konsilium Dublin yang telah mencalonkan dan mengesahkan saudara Pat-
rick O’Donoghue sebagai bendahara Konsilium. Ia terpilih sebagai calon tunggal untuk periode per-
tamanya. Sedangkan  saudari Liam Hayden dicalonkan dan disahkan sebagai sekretaris II dewan kon-
silium untuk periode kedua.  
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1. Pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 Perwira Legio Maria Senatus 
Sinar Bunda Karmel Malang mengadakan audiensi dengan Uskup 
Malang, Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O. Carm. Kami di terima 
oleh Bapak Uskup di ruang tamu Keuskupan Malang. Dalam per-
temuan yang berlangsung singkat tersebut, ketua Senatus mem-
perkenalkan diri beserta teman- teman dan menyampaikan infor-
masi seputar Legio Maria khususnya Senatus Sinar Bunda Karmel 
Malang. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh Bapak Uskup, mes-
kipun Legio Maria memiliki hirarki sendiri. Uskup juga menyema-
ngati para legioner, dan berharap para legioner meningkatkan kun-
jungannya terhadap umat terutama di keuskupan Malang.  

 
2.  Pemekaran dari Kuria Maria Tak Bercela Jember terbentuk sebuah Pra Kuria baru di Lumajang yaitu 

Bunda Kerahiman Ilahi, Pra Kuria ini telah melaksanakan rapat perdananya hari Minggu, 30 Oktober 
2016 pukul 10.00 WIB bertempat di paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Adapun susunan perwira dari 
Pra Kuria Bunda Kerahiman Ilahi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

Berita dari Senatus 

Laporan Dewan 

Pemimpin Rohani :  RD Blasius Tira 

Ketua : Fransiska Harsiani 

Wakil Ketua : Budi Utami 

Sekretaris : Rira Sudarini 

Bendahara : Bernadeth Maria Wigati 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium dan dewan 
asuhannya. Profisiat untuk Komisium Manado yang telah berhasil membentuk 1 Pra Presidium di Tolai 
Sulawesi Tengah.  

Regia Bunda Kristus Maumere   
Regia Bunda Kristus Maumere sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan presidium 
asuhannya. Perwira regia melakukan pembekalan untuk legioner untuk membangkitkan semangat dan 
menegakkan sistim Legio. Profisiat atas perluasan Pra Komisium Maria Ratu Damai  di paroki Welamosa, 
Ende Utara.    

Kuria Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok  

Kuria Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok, memberikan perhatian khusus kepada legio yunior 
dan felites. Kuria memiliki harapan besar untuk legio yunior dan felites untuk kelangsungan masa depan le-
gio Maria di Lombok.  



Pada hari Minggu, 9 Oktober 2016 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengadakan ziarah dan 
rekoleksi dalam mengisi tahun kerahiman Ilahi. Peserta adalah tim koresponden Senatus Malang, 
para perwira dewan, perwira presidium dan anggota presidium yang tergabung langsung ke Sena-
tus Malang. Acara diawali dengan doa bersama di depan Gua Maria Gereja Santa Maria dari 
Gunung Karmel (Katedral) Malang dan dilanjutkan rekoleksi di Stasi Pagelaran. Rekoleksi mengam-
bil tema Belas Kasih Allah dalam Kerahiman Ilahi, didampingi oleh RP Gregorius Pasi, SMM. 

Setiap tahun Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengadakan peringatan arwah untuk semua le-
gioner yang telah meninggal. Pada tahun kerahiman Ilahi ini, Misa peringatan arwah legioner diada-
kan pada hari Jumat 4 November 2016 pukul 17.00 bertepatan dengan Misa Jumat pertama di Ge-
reja Santa Maria dari Gunung Karmel (Katedral) Malang. Peringatan arwah legioner tahun ini ber-
beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum misa, didahului dengan adorasi kemudian doa tes-
sera dan pentahtaan sakramen Maha Kudus. Misa dipersembahkan oleh Pemimpin Rohani Senatus 
Malang yaitu RD Emanuel Wahyu Widodo. Misa diikuti oleh semua legioner yang tergabung ke Ku-
ria Maria Asumpta dan legioner dari presidium asuhan senatus Malang serta umat yang mengikuti 
Misa Jumat pertama. Adapun peserta yang hadir kurang lebih 250 orang. Setelah misa usai, nama-
nama arwah legioner yang telah di tulis dalam kertas dipersembahkan dan di intensikan dalam pe-
rayaan Ekaristi, setelah diberkati oleh Romo Emil kemudian dibakar bersama di depan Gua Maria. 

Misa peringatan Arwah untuk legioner 

Ziarah dan Rekoleksi Senatus Malang 


