
“Sukses Legio 

terdapat pa-

da kerenda-

han hati dan 

keramahan 

para le-

gioner.”   

Para legioner terkasih,  
 Kita masih dalam suasana 
sukacita Natal dan tahun baru 
maka perkenankan kami men-
gucapkan sekali “Selamat Natal 
dan Tahun Baru, Damai di bumi 
dan Kemuliaan bagi Allah di sur-
ga”. Sebagaimana setiap profesi 
membutuhkan semangat kerja 
demikian pun Legio. Semangat 
Legio yang utama adalah moral; 
yakni membawa jiwa-jiwa se-
makin lebih dekat dengan Allah.  
 Oleh karena itu kunci 
sukses Legio terdapat pada hati 
yang gembira dalam menjalankan 
tugas perutusannya. Hati yang 
gembira terpancar dari cara ber-
belaskasi dan berkomunikasi 
dengan sesamanya. Sukses Le-
gio terdapat pada kerendahan 
hati dan keramahan para le-
gioner. Empati dan simpati akan 
terus mengalir dari jiwa yang 
gembira.  
 Kendati pasti ada tan-
tangan dan penolakan, janganlah 
lalu menjadikan hatimu kecut lalu 
melayani dengan muka merengut 
dan kurang cemungut (kurang 
semangat). Kata Santo Bernadus 
“seorang Legioner tanpa seman-
gat dan keberanian itu me-
malukan”. Maka jadikanlah pre-
sidiummu sebagai keluargamu 

sendiri, tempat anda dengan 
bebas dan tanpa malu 
mengungkapkan segala suka 
duka pengalaman kerasulanmu. 
 Setiap presidium adalah 
rumah tempat membangun se-
mangat dan persaudaraan, tem-
pat setiap hati memperoleh 
dukungan dan penghargaan. 
Presidium tempat bertumbuhnya 
jiwa-jiwa missioner yang belajar 
berkomunikasi dalam semangat 
kasih. Semoga semangat Bunda 
Maria dan Kristus menjadi pola 
dasarnya: tekun, setia, berse-
mangat dan gembira.    Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Pada awal bulan Desember 2017 
Bapa Suci meminta agar dunia 
menghormati status quo kota Ye-
rusalem sebagai kota suci bagi tiga 
agama : Yahudi, Kristen dan Islam. 
Permintaan ini disampaikannya un-
tuk menghindari munculnya 
ketegangan baru akibat rencana 
presiden USA yang akan memin-
dahkan kedutaannya dari Tel Aviv 
ke Yerusalem.  

 
 Dalam perayaan Malam Natal, Bapa 

Suci Fransiskus mengingatkan 
dunia akan banyaknya para 
pengungsi seperti Maria dan Yosef. 
Mereka yang tetap terabaikan oleh 
dunia yang semakin egois. Dunia 
pun diajak untuk masuk dalam ke-
heningan hati agar sungguh ikut da-
lam gerak belas kasih dan penyela-
matan yang datang dari Tuhan.  

Proses Beatifikasi Hamba Allah Frank Duff.  
Sejalan dengan bergulirnya waktu; Dewan Konsilium 
Dublin semakin dituntut untuk secara serius men-
dalami keyakinan bahwa Bapa Frank Duff memang 
layak dinyatakan secara resmi sebagai seorang 
Beato oleh Tahta Suci. Semua sahabat, kerabat dan 
handai taulannya telah diminta untuk menuliskan 
tentang kesucian beliau. Juga keuskupan-
keuskupan di Irlandia telah menyelenggarakan misa 
bersama legioner dan umat dalam memperingati 
kesucian beliau. Sungguh diharapkan akan ada beri-
ta tentang mukjizat yang dimohonkan dengan peran-
taraan Frank Duff sehingga menjadi penyebab 
penggelaran kekudusannya. Terlebih menjelang 
seabad Legio Maria yang tinggal tiga tahun lagi, se-
mangat dan kerja sama kita juga diharapkan se-
makin berkembang.  
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Berita dari Senatus 
Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili oleh saudari Hotmaida dan saudari 

Murhajati telah menghadiri HUT Senatus Singapura ke-70th pada tanggal 2-3 Desember 2017. 
Acara perayaan diawali pada tanggal 2 Desember 2017 dengan Rekoleksi masa adven dengan 

tema “Advent and the Legion of Mary” yang dibawakan oleh Romo Edward Seah di aula St. Pa-
trick School. Puncak perayaan pada 3 Desember 2017 pukul 14.00-16.00 Misa Konselebrasi HUT 
ke-70th Senatus Singapura dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Agung Singapura Mgr. William Goh. 
Setelah perayaan ekaristi selesai dilanjutkan dengan makan malam bersama. 

 

Pemimpin Rohani dan Perwira Senatus Ma-
lang mengucapkan Selamat Natal dan 
Selamat Tahun Baru 2018 kepada seluruh 
Pemimpin Rohani/Asisten Pemimpin Rohani 
dan Perwira Dewan/Presidium serta seluruh 
legioner  yang tergabung ke wilayah Sena-
tus Sinar Bunda Karmel malang. 

 

 

Senatus mengingatkan agar seluruh dewan 
dan presidium asuhan mengadakan audit keuangan akhir tahun. Laporan hasil audit agar dis-
erahkan kepada dewan lebih tinggi dimana dewan atau presidium itu tergabung. Format audit ta-
hunan dapat dilihat di website senatus. 

Senatus juga menghimbau agar semua dewan dan presidium asuhan memperhatikan agenda 
kerja senatus 2018, khususnya dewan asuhan luar kota/luar pulau agar memilih waktu ke-
hadirannya pada rapat senatus untuk menyampaikan laporan dewannya secara langsung minimal 
1 kali dalam setahun. Presidium asuhan senatus yang berada di luar pulau agar mengirimkan 
laporan tahunannya setiap tahun bila tidak bisa hadir untuk melaporkannya secara langsung da-
lam rapat senatus.   



Komisium Maria Ratu Rosario Makassar  
Komisium Ratu Rosari Makassar sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan pre-
sidium asuhannya. Komisium ini mengkoordinir tugas-tugas kunjungan ke Rutan, Lapas, Lapastika, 
Lapas Wanita, RSJ, Panti Cacat depsos. Kegiatan lain yang berhasil dilaksanakan Komisium antara 
lain melaksanakan Misa Hari Ulang Tahun Legio Maria dan menyelenggarakan misa arwah le-
gioner. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira komisium atas usaha perluasan Legio Ma-
ria yaitu Kuria Maria Cermin Kekudusan membentuk 1 presidium senior, 1 presidium yunior dan 1 
presidium Felites. Kuria Maria Perawan Yang Setia membentuk 1 presidium yunior di Sekolah 
Menengah Pertama Frater Makassar. 

Laporan Dewan 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium 
asuhannya. Perwira kuria juga aktif dalam mendampingi legioner kaum muda dan felites. Senatus 
mengucapkan profisiat kepada perwira kuria atas usaha pendampingan presidium Bintang Timur 
Bangkalan 

Kuria Bunda Pengharapan SP 7 Merauke  
Kuria Bunda Pengharapan SP7 Tanah Miring Merauke aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya. 
Kuria telah menyelenggarakan misa Hari Ulang Tahun Legio Maria, sosialisasi Legio Maria di stasi 
Tambat, menyelenggarakan misa arwah Legioner dan pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Merauke setiap hari Selasa dan ikut serta bersama narapidana binaan dalam misa 
yang diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi.   

Pemimpin Rohani dan Perwira Senatus Malang mengucapkan 
turut berdukacita atas berpulangnya Romo Andreas Trismadi, 
Pr. Pemimpin Rohani Kuria Tabut Perjanjian Jayapura. Romo 
Andreas Trismadi, Pr. meninggal pada tanggal 31 Desember 
2017 di RS Dian Harapan Waena-Kota Jayapura. Misa Requem 
dipimpin oleh Bapak Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, 
OFM di Gereja Gembala Baik Abepura. Setelah misa requem 
dilanjutkan dengan pemakaman. Romo Andreas Trismadi di-
makamkan di belakang RS Dian Harapan Waena-Kota Jayapu-
ra. Semua legioner di Jayapura sangat berduka atas berpu-
langnya Romo Andreas Trismadi, Pr. Beliau sebagai Pemimpin 
Rohani Kuria yang sangat memperhatikan karya Legio Maria di 
Jayapura. Selamat jalan Romo Andreas Trismadi, Pr. doakan 
kami yang masih berjuang di dunia ini. 

Berita duka dari Kuria Jayapura 


