
Legio bertujuan 
membawa Maria ke 
dunia sebagai sa-
rana yang ampuh 
untuk merebut 
dunia bagi Yesus. 

 Setiap anggota Legio ha-
rus menghormati dan menjunjung 
tinggi Maria dengan melakukan 
meditasi yang serius dan mem-
praktekkannya dengan penuh se-
mangat. Tugas ini harus diang-
gap sebagai bagian penting da-
lam tugas Legio. Dengannya, se-
tiap legioner belajar terus mene-
rus arti iman dan pengabdiannya.  
 Legio bertujuan membawa 
Maria ke dunia sebagai sarana 
yang ampuh untuk merebut dunia 
bagi Yesus. Sudah jelaslah, 
tanpa Maria, Legioner tak akan 
dapat memenuhi amanatnya. Ia 
bagaikan prajurit yang tak ber-
senjata. Bagaikan rantai yang pu-
tus atau bagai tangan yang 
lumpuh. Padahal sesungguhnya 
legioner adalah tentara yang 
tangguh dalam reksa keibuan 
Maria. 
 Dalam satu kesatuan 
dengan Bunda Maria, legioner 
menggambarkan diri bagaikan 
bayi dengan ibunya. Kesatuan 
yang erat penuh kasih sayang. 
Dimulai dengan penyerahan diri: 
“Aku adalah milikmu ya Ratu dan 
Bundaku; dan segala kepu-
nyaanku adalah kepunyaanmu”, 
kita menyatakan ketergantungan 
pada Maria. Kesadaran ini lalu 
ditingkatkan dengan penghayatan 

iman yang hidup sehingga jiwa 
kita dapat dikatakan “menghirup 
Maria” seperti tubuh menghirup 
udara.  
 Demikianlah tugas para 
legioner terhadap Maria. Hi-
duplah dengan gembira bersama 
Maria. Pikullah segala penco-
baanmu bersama Maria. Berdoa-
lah bersama Maria. Beristira-
hatlah dan bersantailah bersama 
Maria. Carilah Yesus bersama 
Maria, gendonglah Yesus dan 
bersama Yesus dan Maria bena-
hilah tempat tinggalmu. Bersama 
Maria pergilah ke Yerusalem dan 
tinggallah di dekat salib Kristus. 
Kuburkan dirimu bersama Ye-
sus. Bersama Yesus dan Maria 
ikutlah bangkit kembali untuk 
naik ke surga. “Pejah gesang 
ndherek Yesus” = hidup mati 
bersama Yesus.  Amin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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“Tugas Para Legioner Terhadap Maria”  
Buku Pegangan Bab 6 no. 1 hal. 26-27 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Paus Fransiskus menikmati paduan suara 
dari Indonesia. Sebuah rombongan pad-
uan suara yang bernama “Mia Patria” 
mendapat kehormatan untuk tampil dan 
menyanyikan sejumlah lagu Indonesia da-
lam acara “Papal Audience” yang merupa-
kan acara rutin Sri Paus keluar ke hala-
man Basilika Santo Petrus untuk beraudi-
ensi dengan peziarah dan masyarakat 
umum yang jumlahnya mencapai ratusan 
ribu orang. Pada acara tersebut, untuk 
pertama kalinya beberapa lagu Indonesia 
dikumandangkan di hadapan umat yang 
memadati halaman Basilika St Petrus. 
Group Mia Patria tampil memukau dengan 
mengenakan busana tradisional berbagai 
daerah menyanyikan sejumlah lagu rohani 
dan lagu nasional Indonesia. Selain tampil 
di hadapan Paus Fransiskus, rombongan 
Mia Patria dijadwalkan mengisi 
acara Festival Dell-Oriente di Napoli, 23 
September 2016. Juga akan tampil dalam 
pagelaran Spettacolo Culturale Indone-
siano yang diadakan KBRI Vatikan di Col-
legio San Paolo Apostolo, Roma, 24 Sep-
tember 2016.   

Sebuah Proyek Kunjungan Legioner ke kota Done-
gal Irlandia. Memenuhi undangan Pastor James 
McSweeney selaku pastor paroki, maka sebuah tim 
beranggotakan 8 legioner dari dewan konsilium 
Dublin mengunjungi kota Buckless, Donegal. Tim 
mengunjungi rumah-rumah dan sekolah sekolah 
sambil mempromosikan legio, medali wasiat dan 
brosur karya misi di Killybegs dan Andara. Pastor 
James McSweeney berkomentar bahwa sejumlah 
orang yang lam tidak ke gereja, kembali tampak ke 
gereja. Jumlah umat yang ikut misa meningkat tiga 
kali lipat. Sembilan rumah mohon diberkati, sebelas 
keluarga minta dikunjungi khusus oleh imam dan 
tiga orang tertarik menjadi legioner sehingga diben-
tuklah satu presidium di sana.  
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1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang memanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas 

kemurahan-Nya Konferensi Nasional pada tanggal 9 –11 September 2016 yang bertempat di  
Panti Samadhi Tomohon, Sulawesi Utara dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan  
terima kasih kepada semua donatur, panitia dan seluruh legioner atas doa dan dukungannya acara 

konferensi Nasional ini dapat berjalan dengan baik. Rekomendasi hasil konferensi Nasional 
dapat di baca di halaman 4. Foto-foto konferensi akan di upload di website Senatus. 

2. Senatus Malang akan mengadakan ziarah di tahun kerahiman ini. Ziarah dimulai dari Gereja Katedral 
dan rekoleksi di gereja Pagelaran. Acara dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 07.00 
sampai selesai. Diharapkan semua legioner yang tergabung ke presidium asuhan senatus bisa 
mengikuti acara tersebut. 

3. Senatus mengharapkan semua legioner agar aktif dalam ibadat Rosario di lingkungan masing-masing 
selama bulan Oktober ini.  Mari kita isi tahun Kerahiman ini lebih dekat lagi dengan Bunda Ke-
rahiman. 

 
 

Laporan Dewan 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan 
presidium asuhannya. Perwira komisium mengikuti rekoleksi untuk kelompok kategorial dan 
menyelenggarakan rekoleksi untuk Legio Maria kaum muda.  Proficiat atas terbentuknya presidium 
di STKIP Widya Yuwana dan Presidium Yunior di Caruban.  

Kuria Maria Asumpta Blimbing– Malang 
Kuria Maria Assumpta Ijen Malang sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 
asuhannya. Perwira Kuria Maria Assumpta mengadakan pertemuan dengan Presidium Ratu 
Pencinta Damai di Sengkaling yang lama vakum  dan berusaha menyemangati presidium tersebut. 

Berita dari Senatus 

Kuria Maria Tak Bercela Jember  
Kuria Maria Tak Bercela Jember sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium asuhannya. 
Perwira Kuria mengadakan kunjungan ke presidium Prono Jiwo dan Kedung Rejo, Presidium Maria 
Ratu Damai Lumajang, Presidium Maria Mater Amabilis Lumajang dalam rangka persiapan pem-
bentukan pra Kuria di Lumajang. Profisiat atas usaha pembentukan Pra Kuria di Lumajang.  

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali  
Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 
asuhannya. Perwira Kuria dan perwira Senatus Malang telah mengadakan pembinaan perwira pre-
sidium dan legioner yang ada di Singaraja. Perwira Kuria berusaha membangunkan kembali 
presidium yang ada di paroki St Theresia Tangeb. 



Rekomendasi Hasil Konfernas 2016 Senatus Malang 

REKOMENDASI KONFERENSI NASIONAL  
LEGIO MARIA SENATUS SINAR BUNDA KARMEL MALANG, 9 – 11 SEPTEMBER 2016 

 
Pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu 9 – 11 September 2016 Legio Maria Senatus Sinar Bunda Karmel Malang 
telah mengadakan Konferensi Nasional di Tomohon. Tema konferensi “ Menjadi Rasul Kerahiman”Hal ini sesuai 
dengan harapan Bapa Suci Sri Paus Fransiskus agar gereja Katolik bermurah hati sebagaimana Allah Bapa 
bermurah hati. 
1. Melanjutkan pembentukan presidium dan Kuria Yunior. 
2. Meningkatkan mutu perwira dan pembinaan katekese, karakter, kepribadian dan organisasi. 
3. Mengadakan komunikasi dengan Ordinaris wilayah untuk memperoleh  Pemimpin Rohani dan Asisten 

Pemimpin Rohani serta membekali mereka pengenalan tentang Legio Maria. 
4. Dewan dan Presidium semakin bermurah hati dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melayani di 

Lembaga Pemasyarkatan, penanggulangan Human Trafficking, Narkoba, ODHA, LGBT dan kaum difabel. 
5. Bekerjasama dengan Senatus Bejana Rohani Jakarta untuk penyelesaian terjemahan baru buku pegangan. 
6. Konferensi yang akan datang 2019 akan dilaksanakan di Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang. 
Semoga hasil ini direstui oleh Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, dan diberkati Allah Bapa, Putra dan Roh 
Kudus sehingga dapat dilaksanakan dengan seksama oleh seluruh legioner Senatus Sinar Bunda Karmel Malang.  

Kuria Maria Angelorum Malang  
 
Kuria Maria Angelorum Blimbing-Malang bersama 9 presidium dan 1 presidium yunior merayakan HUT Legio Maria ke-95 
dalam bentuk kunjungan ke paroki Maria Annunciata Lodalem di Malang Selatan dan merayakan ekaristi kudus yang di-
persembahkan oleh RP Paschalis Tumarno, O.Carm dan RP Ludovikus Fake SVD. Dalam homilinya Rm. Paschalis 
menyampaikan bahwasannya " Dengan semangat Bapa Frank Duff dan dijiwai dekrit Konsili Vatikan ke 2, maka para le-
gioner harus menjadi rasul awam yang bermartabat dan bermurah hati dalam melayani sesama dengan membawa wajah 
Kristus dalam setiap kunjungan kasihnya."  Sangat berkesan selama perayaan ekaristi,  pujian diiringi oleh organis yang 
memiliki cacat fisik sejak lahir, tuna netra. Dia adalah Irene. Acara diakhiri dengan ramah tamah.  

Perayaan HUT Legio Maria ke-95 


