
“Perjumpaan Ye-
sus, membuat hati 
para murid me-
rasakan damai. 
Mereka pun bang-
kit dan berani me-
wartakan kebang-
kitan Kristus”. 

Para legioner terkasih,  
Keharmonisan adalah wujud 
nyata semangat cinta kasih da-
lam hidup persatuan. Se-
bagaimana Yesus Kristus yang 
senantiasa bersatu dengan Al-
lah Bapa dalam Roh Kudus, 
demikian pun Legio Maria harus 
mewujudkan persatuan yang 
penuh hormat dalam cinta kasih.  
 
Persatuan Tuhan Yesus tidak 
hanya terkait dengan Tritunggal 
yang Maha Kudus, namun juga 
dengan manusia yang amat 
dikasihi-Nya. Wafat dan kebang-
kitan-Nya bukan berarti akhir 
dari relasi-Nya dengan para 
murid. Justru lewat peristiwa 
Paskah, terjadi peningkatan 
hubungan kasih yang lebih 
unggul.  
 
Setelah bangkit, Yesus berkali-
kali menjumpai kembali murid-
murid-Nya untuk menguatkan 
mereka akan ajaran kasih-Nya 
yang harus diwartakan sampai 
ke ujung bumi. Perjumpaan Ye-
sus, membuat hati para murid 
merasakan damai. Mereka pun 
bangkit dan berani mewartakan 
kebangkitan Kristus.  

Para Legioner, marilah kita 
menjaga setiap presidium dan 
dewan kita agar tetap harmonis 
dan utuh. Jauhi segala sikap 
kesombongan, mencari kesala-
han orang lain, marah, sinis 
dan bergaya tinggi hati.  Belajar 
dari Paskah Tuhan, semoga 
kita semakin harmonis dalam 
karya kerasulan dan hidup 
keseharian kita. Amin.  
Alleluyah, Alleluyah.   
 

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

Berita dari Vatikan 

Christopher Wells dari Vatican News 
melaporkan bahwa Sri Paus telah merayakan 
Minggu Palma pada tanggal 25 Maret 2018 di 
Lapangan Santo Petrus bersama kaum muda 
Keuskupan Roma. Sedangkan Kamis Putih 
dirayakan oleh Paus Fransiskus di  penjara 
Regina Caeli dengan membasuh kaki 12 na-
rapidana terpilih. Berikutnya setelah 
merayakan Jumat Agung di Vatikan, Bapa 
Suci melakukan ibadat Jalan Salib di Co-
lesseum, tempat dahulu banyak martir disiksa 
dan dibunuh. Pada Malam Paskah, Bapa 
Suci merayakan Vigili Paskah dengan mem-
baptis 8 orang; salah seorang di antaranya 
adalah seorang pahlawan imigran dari Nige-
ria namanya John Ogah.  John telah menjadi 
teladan keberanian dalam melawan keja-
hatan dan perlakuan yang baik sebagai war-
ga Negara.  

Dalam rangka melengkapi proses beatifikasi Hamba Allah Frank Duff, Dewan Konsilium telah 
mengumpulkan beberapa lembar doa beatifikasi Hamba Allah Frank Duff dalam berbagai bahasa 
seperti bahasa Arab, Portugis, Italia, Irlandia, Cebu, Spanyol, Lituania, India, Pidgin, Cina Canton, 
Spanyol, Korea, Iran, Krosia, Korea, Indonesia dan lain-lain. .  
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Berita dari Senatus 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili oleh Tim Koresponden yaitu Sdri. Lucy Budi-

man dan Sdri. Lisa memberi pembinaan dan Supervisi serta menghadiri Acies Kuria St. Perawan 
Maria dari Medali Wasiat Lombok pada tanggal 24-26 Maret 2018.  

 Pemimpin Rohani dan Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan Selamat 
Paskah untuk semua Pemimpin Rohani dewan maupun Pemimpin Rohani presidium, Perwira 
dewan dan perwira presidium, dan semua legioner  yang tergabung ke Senatus Malang. 

Regia Ratu Para Rasul Semarang  
Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan presidium asuhannya.  Perwira 
regia berhasil menyelenggarakan misa arwah legioner dan misa acies. Profisiat atas perluasan di wilayah asuhan regia 
yaitu Komisium Ratu Damai Purwokerto membentuk Presidium Benteng Daud di Bukateja, Purbalingga, Komisium 
Pohon Sukacita Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Presidium Maria Bunda Penolong Abadi di kampus Sanata 
Dharma dan presidium Ratu Pencinta Damai di Paroki Panca Arga Magelang.  

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura  
Kuria Tabut Perjanjian Jayapura aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Perwira kuria berhasil melaksanakan 
rekoleksi pada masa adven, memyelenggarakan misa tutup dan buka tahun kerja.  

Laporan Dewan 

Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul 
Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Perwira kuria berhasil 
melaksanakan menyelenggarakan acara natal bersama untuk presidium tergabung, mengikuti misa tutup dan buka tahun 
Senatus. 

Kuria Maria Angelorum Belimbing  
Kuria Maria Angelorum Malang aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Perwira kuria menyelenggarakan misa 
arwah legioner dan menyelenggarakan misa tutup dan buka tahun kerja kuria.   



Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura telah 
melaksanakan Acies pada Sabtu 17 Maret 2018 yang dihadiri 
sekitar 70 legioner baik aktif maupun auksilier yang ada di 
Madura berkumpul di Gereja Santa Maria dari Gunung Karmel 
Sumenep. Para legioner tersebut melaksanakan janji kesetiaan 
kepada Bunda Maria dalam misa Acies. Misa dipimpin Romo 
Petrus Nolaskus Harsantyoko, O.Carm selaku Pemimpin 
rohani Kuria di Madura, bersama Romo F.B. Deddy Sulityo, Pr 
sebagai pemimpin rohani legioner di Pamekasan. Dalam 
Kotbahnya, Romo Hary mengingatkan para legioner bahwa 
Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk bersedia atau 
tidak menerima karya keselamatan yang ditawarkan. Seperti 
halnya yang dilakukan kepada Bunda Maria saat menerima 
tawaran Allah yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Dan ketika 
kita sudah menerima tawaran itu, kita harus siap menerima 
konsekuensinya. Dalam konsekuensi kesediaan kita itu, belum 
tentu disertai fasilitas kenyamanan dari Allah, bahkan kadang 
malah derita yang harus ditanggung. Hal ini tergambar juga 
pada Bunda Maria yang bersedia mengandung Kristus sang 
penebus, ia harus menderita mulai dari saat akan melahirkan, 
dikejar-kejar pemerintah yang berkuasa saat itu bahkan 
sampai menyaksikan derita putranya di kayu salib. Tentu saja 
hasilnya adalah penebusan dosa kita dan kehidupan kekal di 
surga. (mark)  

Acies Kuria Madura 

Acies Senatus Malang 

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah melaksanakan Acies pada hari Sabtu 17 Maret 2018 
bertempat di gereja Katolik Maria Ratu Damai, Purworejo, Donomulyo Malang Selatan. Acies 
dirayakan dalam misa kudus dengan selebran utama Pemimpin Rohani Senatus RD Emanuel 
Wahyu Widodo didampingi oleh RP Ignatius Nugroho O. Carm. Acies diikuti oleh semua anggota 
aktif dan auksilier presidium asuhan senatus Malang dan perwira 2 kuria yang ada di Malang .  


