
“Ia har s makin 

besar, tetapi aku 

har s makin 

kecil." (Yoh. 3 : 30) 

 Legioner harus selalu me-
mancarkan semangat Legio dalam se-
luruh kehidupan setiap hari. Legio harus 
senantiasa bertugas. Buku Pegangan 
menekankan arti pelaksanaan tugas ini 
karena orang cenderung merayakan 
iman secara eksklusif. Iman semacam ini 
adalah iman yang egois. Iman yang han-
ya mementingkan keselamatan sendiri 
dan tidak mau ambil pusing dengan 
keselamatan orang lain. “yang penting 
aku selamat. Untuk apa aku harus 
memikirkan keselamatan orang lain”.  
 Sikap iman eksklusif itu dicela 
Paus Pius XI. Sri Paus menyebutnya 
sebagai “agama Kristen setengah-
setengah”. Padahal ada Firman Tuhan : 
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sege-
nap hatimu dan dengan segenap jiwamu 
dan dengan segenap akal budimu dan 
kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri. (Mat 22:37-39). Di lain 
pihak, karya-karya legioner juga jangan 
sampai jatuh pada pencitraan diri dan 
cari popularitas diri. Jaman ini banyak 
karya jeprat-jepret di-potret lalu segera 
diunggah ke media sosial untuk mencari 
pujian dan pengaguman diri. Awas 
bencana lupa diri dan karya legio. Cinta 
kasih itu harus melimpah dengan 
sendirinya dalam karya pelayanan kita. 
Contoh yang baik ditunjukkan oleh Yo-
hanes Pembaptis. Ia bisa saja mem-
banggakan diri sebagai sosok yang 
membaptis Yesus, tetapi lihatlah apa 

katanya. "Kamu sendiri dapat memberi 
kesaksian, bahwa aku telah berkata: 
Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus 
untuk mendahului-Nya...Ia harus makin 
besar, tetapi aku harus makin 
kecil." (Yohanes 3:28,30). 

  Kemuliaan Allah harus terus 
semakin besar lewat pribadi kita dan 
dalam saat yang sama kita harus terus 
semakin rendah hati dan tidak tergiur 
oleh dorongan mencari popularitas di 
mata manusia. Ingat, Yesus pun selalu 
hadir melayani di tengah masyarakat. 
Namun Ia tak pernah mencari populari-
tas. Fokuslah tetap pada karya pela-
yanan dengan tanpa menonjolkan diri. 
Tuhan memberkatimu. Amin.  
 
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
 

DAFTAR ISI : 

Alokusio 1 
Berita Dublin 2 

Berita 
Vatikan 

2 

Berita Senatus 3 

Laporan Dewan  3 
Regia Bunda 

Kristus 
3 

Komisium 
Tomohon 

3 

Kegiatan Kuria 
dan Presidium 
di Malang 

4 

Kuria Jember 3 

Kuria 
Denpasar 

3 

Penerbit:		
SENATUS	SINAR	BUNDA	KARMEL	MALANG	
Jl.	J.A.	Suprapto	11A		Malang	65112	Jawa	Timur—INDONESIA	

UâÄx à |Ç   `tÜ|t  _xz|ÉÇ | á  

E ‐ma i l : 	 s e n a t u sma l a n g@gma i l . c om 	
www . l e g i oma r i ama l a n g . o r g 	

Edisi	CVXV(115)/
Februari	2017	

“LEGIONER HARUS SENANTIASA BERTUGAS ”  

Buku Pegangan LM bab 33 no. 11 hal. 221 



Buletin	Senatus	Sinar	Bunda	Karmel	Hal2 

Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Hampir 4 Juta peziarah ke Vatikan selama Tahun Ke-

rahiman Ilahi 2016. Prefektur Rumah Tangga Kepausan 
merilis data jumlah peziarah Vatikan selama Tahun Suci 
Kerahiman Ilahi 2016 adalah 3.952.140 orang. Jumlah 
ini lebih tinggi disbanding tahun sebelumnya. Pada ta-
hun 2015 Paus Fransiskus menerima audiensi sebanya 
3,2 juta peziarah. Umumnya mereka mengikuti doa An-
gelus dan Katekese bersama Sri Paus, serta ikut dalam 
Misa-misa Kepausan.  

Fundamentalisme telah menghancurkan Perdamaian. 
Sri Paus mengirimkan pesan melalui akun twitter-nya 
bahwa munculnya kelompok teroris fundamentalis ada-
lah buah dari kemiskinan rohani. Orang tidak sungguh 
mencari Tuhan dan kebenaran-Nya. Gereja harus tampil 
memerangi kelompok ini dengan menegakkan keadilan 
dan perdamaian.  

Situs web Museum Vatikan yang baru. Vatikan merilis 
situs web yang baru. Dengan mengklik 
www.museivaticani.va pengunjung dapat mengenal 
seluk beluk Museum terbesar di Kota Roma ini. Ada 
lebih dari dari 200.000 karya seni milik museum yang 
dipamerkan. Banyak  diantaranya yang disimpan dan 
tidak tersedia untuk dilihat masyarakat. Jadi selamat 
mengunjunginya.  

 Komisium Tagum di Philippina dicalonkan untuk ditingkat-
kan menjadi Regia. Semula Komisium ini berada di bawah 
asuhan Regia Davao dalam Senatus Mindanao. Regia 
yang baru akan menangani 18 kuria dan 10 presidium ter-
gabung langsung; dan masih mengasuh Komisium 
Nabunturan yang memiliki 9 kuria dengan 60 presidiumnya, 
Komisium Pantucan yang memiliki 5 kuria dengan 58 pre-
sidium serta Komisium Panabo yang memiliki 5 kuria 
dengan 43 presidiumnya. Semua persetujuan dari 
Keuskupan Tagum dan Keuskupan Agung  Davao telah 
diberikan. Pengesahannya masih menunggu sidang Konsi-
lium Dublin.  

 Juga telah diterima pencalonan peningkatan stasus Kuria 
“Queen of Families” Baranovichi di Negara Belarus; untuk 
menjadi dewan komisium. Kuria ini dimohon mengasuh ku-
ria Pinsk yang terdiri dari 12 presidium. Kelak Komisium 
yang baru juga akan mengasuh kuria Mozyr. Para pem-
impin rohani kuria-kuria ini sepakat menyetujuinya.  
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Berita dari Senatus 

Laporan Dewan 

Regia Bunda Kristus Maumere 
Regia Bunda Kristus Maumere sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke dewan dan presidium 

asuhannya. Regia ini telah menyelenggarakan ziarah ke Sanctiarium Fatima Lela. Profisiat atas 

perluasan di wilayah Regia Maumere yaitu pembentukan Presidium ke dua di Paroki Wolofeo, 

Presidium Yunior Bunda Kerahiman Ilahi di SMPN Satap Munde dan Presidium Bunda Penolong 

Abadi di Paundoa (asuhan Komisium Bunda Penolong Abadi Borong), Presidium Yunior Perawan 

Termurni di STIPAS Ruteng (asuhan Komisium Ratu Damai Ruteng) Presidium Yunior Perawan 

Suci di SMA Negeri 1 Waigete, Maumere. 

Kuria Ratu Para Rasul Bali 
Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 
asuhannya. Perwira Kuria  intensip mengadakan pendampingan ke presidium yang ada di paroki 
St. Theresia Tangeb untuk menghidupkan kembali presidium tersebut.  

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang bersama 
dengan presidium asuhannya akan mengada-
kan Acies pada tangal 26 Maret 2017.  

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan 
mengadakan pembinaan ke Prakuria Maria 
Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang pada Minggu 
ke-2 Februari 2017. 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang me-
ngucapkan limpah terima kasih kepada Bapak 
Uskup Malang Mgr. Henricus Pidyarto Gu-
nawan, O.Carm yang telah memberikan tempat 
di Jl. Ngantang 3 Malang untuk sekretariat Se-
natus Sinar Bunda Karmel Malang. 

 

Kuria Maria Tak Bercela Jember 
Kuria Maria Tak Bercela Jember aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium asuhannya. Kuria 
ini sedang mempersiapkan dan mendampingi Pra Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang . 
Profisiat atas usaha pembentukan Pra Kuria di Lumajang. 

Komisium Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon 
Komisium Bunda Penasehat Yang baik Tomohon baru di resmikan pada bulan Juni 2016 oleh de-
wan Senatus Malang. Komisium ini sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium 
asuhannya. Komisium dan kuria yang tergabung telah mengadakan berbagai kegiatan antara lain; 
ziarah ke Gua Maria setiap tanggal 13 dalam bulan, kunjungan ke LP pada Minggu ke 4 dalam 
bulan, dan sosialisasi ke paroki yang belum ada Legio Maria.  

Jl. Ngantang 3 Malang 



KUNJUNGAN KASIH KE PANTI ASUHAN BAKTI LUHUR MONDOROKO MALANG 

Legio Maria presidium Bunda Gereja Paroki St. Andreas Tidar asuhan Kuria Maria Asumpta 
mengadakan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Bakti Luhur Mondoroko Malang pada  
Jumat, 13 Januari 2017.  Legioner disambut dengan penuh antusias oleh semua anggota 
panti asuhan. Legioner Presidium Bunda Gereja  terharu dengan sambutan mereka yang 
memanggil dengan sebutan “Mama” untuk ibu-ibu dan “Papa” kepada bruder. Acara 
diadakan di aula, bersama semua anggota yang ada di panti asuhan tersebut. Legioner 
bernyanyi bersama dan berpoco-poco dengan penuh sukacita. Kegiatan diakhiri dengan 
makan bersama, dengan menu sederhana yang sudah disiapkan Legioner. Legioner sangat 
terkesan dengan pelayanan perawat yang masih muda, yang tulus penuh kasih merawat 
anggota panti asuhan khususnya yang sakit dan usia yang sudah lanjut. (Risma)  

 

 
 
Acara tutup dan buka tahun kerja Legio Maria Kuria Maria Angelorum Malang, pada hari Kamis, 12 
Januari 2017. Di selenggarakan di paroki Ratu Rosari Ksatrian, misa kudus di pimpin oleh Pem-

impin Rohani Kuria yaitu RD Fransiscus Gabriel Aryodiwarno. (Wiwik)  

MISA BUKA TAHUN KERJA KURIA MARIA ANGELORUM MALANG 


