
“Kalau bukan Tu-
han yang mem-
bangun rumah ini, 
sia-sialah para 
pembangun be-
kerja” (Mzm 127)” 

Para legioner terkasih,  
Pada mulanya Legio bukanlah suatu 
perkumpulan yang direncanakan. Ia tum-
buh spontan karena bakti Frank Duff 
kepada Santa Perawan Maria. Bahkan 
bisa dikatakan Roh Kuduslah, yang di-
yakini sebagai pendorong utama lahirnya 
karya kerasulan ini. Tepat seperti kata 
mazmur “kalau bukan Tuhan yang mem-
bangun rumah ini, sia-sialah para pem-
bangun bekerja” (Mzm 127).  Roh Ku-
duslah yang menyentuh hati Frank Duff, 
membangkitkan prakarsanya dan 
memurnikan jalan hidup Legio Maria 
yang selanjutnya.  
Frank Duff menata altar Santa Perawan 
Maria yang tak bernoda diapit dua lilin 
menyala dan dua jambangan bunga in-
dah. Lalu di sekeliling meja itu tertunduk 
dan bersujud sembah sekelompok umat 
awam dengan Romo Michael Toher se-
bagai pemimpin rohaninya. Ternyata 
mereka itu telah dipilih Allah untuk men-
jadi tentara Maria yang siap sedia ber-
tempur. Keberadaan Legio seperti ini 
persis seperti yang diramalkan oleh San-
to Louis Maria de Monfort.  
Peran Maria menjadi penting di setiap 
nafas Legio. Maria menjadi pribadi 
pemersatu setiap pribadi legioner untuk 
menjadi satu tubuh untuk berkarya ber-
sama-sama dalam kerasulan resmi Ger-
eja. Hubungan antara kerasulan bersa-
ma-sama dan kerasulan pribadi dapat 
disamakan dengan hubungan antara 

liturgi dan doa pribadi. Kerasulan ini 
dipersatukan dan dipelihara oleh Maria 
yang melimpahkan kepada dunia: hidup 
Allah sendiri yang membaharui segala-
galanya. 
Oleh karena itu, setiap presidium me-
ragakan kembali Maria dengan tujuan 
agar banyak jiwa-jiwa yang dipenuhi 
cinta kasih. Dapat dipastikan Maria 
sendiri membantu para legioner. 
Bahkan kehadiran presidium dapat di-
artikan kehadiran kembali Maria. Jadi 
amat diharapkan agar setiap presidium 
setia kepada cita-citanya dan dengan 
demikian menganugerahkan ke seke-
lilingnya kehidupan dan pembaharuan, 
penyembuhan dan pemecahan masa-
lah. Marilah kita jadikan presidium kita 
tempat hadirnya Maria. Amin.  

RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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“Dalam Presidium Maria hadir ”  
Buku Pegangan LM Bab 19 no. 23 hal. 139 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 
Paus Fransiskus memuji prakarsa dan usaha nyata mewujudkan perdamaian di semenanjung Ko-

rea. Sri Paus berdoa secara khusus bagi pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan untuk 
mengakhiri pertikaian dan untuk kerja sama membebaskan kedua Negara itu dari bahaya perang 
nuklir.  

Sebelumnya Sri Paus yang pada hari Senin 23 April lalu, dalam merayakan pesta nama aslinya 
Jorge atau Gregorius mentraktir 3000 es krim untuk para tuna wisma di kota Roma. Paus memang 
terkenal dekat dan amat perhatian kepada kaum miskin dan menderita.  

Pada tanggal 29 April 2018 yang lalu, Catherine Donohoe selaku Koresponden Konsilium untuk kita 
menyampaikan salam dan apresiasi atas laporan dan karya Senatus Malang, khususnya atas Acies 
yang sudah dilaksanakan kuria-kuria kita dan juga atas penambahan nama malaikat agung Santo 
Raphael dan doa Tessera. Dewan Konsilium juga membahas atas keikutsertaan Senatus Malang 
dalam acara Adorasi 24 Jam di Katedral Malang. Konsilium memuji upaya perluasan Regia Sema-
rang dengan pendirian 3 presidium baru, yang salah satunya di Universitas Sanata Dharma. Konsili-
um juga menantikan hasil Konferensi Nasional Legioner Kaum Muda. Semoga semua berjalan baik 
dan lancar.  

Berita dari Senatus 
 Tim revisi Buku Pegangan Legio Maria telah 

bertemu pada tanggal 14 s/d 15 April 2018 ber-
tempat di Biara Serikat Maria Monfortan Jln 
Joyo Agung 100 Malang. Kami senantiasa 
mengharapkan dukungan doa dari para legioner 
agar pekerjaan tersebut dapat dituntaskan da-
lam tahun ini. Ave Maria.   

 
 Perwira dan tim koresponden Senatus Sinar Bun-

da Karmel Malang yang diwakili oleh Sdri. Hot-
maida, Sdri. Lisa, Sdri. Moerhajati dan Sdri Lucy 
Budiman telah melaksanakan pembinaan ke kuria 
Maria Bunda Kerahiman Lumajang pada tanggal 
22 April 2018. Setelah pembinaan dilanjutkan 
dengan  rapat Kuria dan  sekaligus peresmian ku-
ria Maria Bunda Kerahiman Lumajang.  

 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan menga-

dakan pertemuan Pemimpin Rohani dan Asisten 
Pemimpin Rohani pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 
2018 pukul 18.00 di ruang paroki Santa Maria dari 
Gunung Karmel (gereja Katedral). Senatus 
mengharapkan kehadiran Pemimpin Rohani dan 
Asisten Pemimpin Rohani. 
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Kuria Maria Angelorum Malang beserta presidium asuhan telah menyelenggarakan pembaharuan 
janji legioner, atau yang dikenal dengan istilah Acies. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari 
Minggu, 15 April 2018 bertempat di gereja Katolik Paroki Ratu Rosari Ksatrian Malang. Misa di-
persembahkan oleh Pemimpin Rohani kuria yaitu RD Fransiskus Gabriel Aryodiwarno, dan konsele-
bran RP Ludovikus Fake, SVD. Dalam homilinya Rm Frans berpesan agar kita sebagai legioner ha-
rus disiplin, setia dan taat pada sistem, serta senantiasa membagikan senyum kepada umat yang di 
sapa. Senyum seorang legioner. Ave Maria (Wiwik) 

Laporan Dewan 
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. Senatus mengucapkan profisiat atas usaha perluasan Le-
gio Maria asuhan Komisium Makassar yaitu Kuria Maria Tahta Kebijaksanan membentuk Presidium 
Maria Benteng Gading Kariango (anggotanya adalah militer), Presidium Maria Ratu Surga Rampo-
ang Palopo dan Presidium Maria Bunda Penolong Abadi Mapadeceng Saluampak.  

Kuria Bunda Pengharapan SP7 Merauke  
Kuria Bunda Pengharapan SP7 Tanah Miring Merauke aktif dalam visitasi ke presidium asuhannya.  
Perwira kuria telah mengadakan sosialisasi Legio Maria dan mengadakan pembinaan di Stasi Tam-
bat setiap hari Minggu dan menyelenggarakan retret. Senatus mengucapkan profisiat kepada per-
wira kuria atas usahanya dalam perluasan Legio Maria yaitu terbentuk Pra Presidium Senior, yunior 
dan felites di Stasi Tambat.  

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura sangat aktif dalam mendampingi legioner kaum mu-
da dan felites. Senatus mengucapkan banyak terima kasih atas pendampingan kuria Madura kepa-
da kaum muda. 

Acies Kuria Maria Angelorum Malang 



Novena Roh Kudus 

DOA NOVENA ROH KUDUS 

Umat Kristen mempunyai kebiasaan mengadakan doa Novena Roh Kudus. Ini dilaksanakan selama sembilan hari 
(novena = sembilan), mulai pada hari sesudah kenaikan Tuhan yesus ke surga dan berakhir pada hari Sabtu menjelang 
Pentekosta. dalam doa ini umat Kristen memuji Tuhan yang menjanjikan kedatangan Roh Kudus dan memohon rahmat 
Allah agar siap menyambut kedatangan Roh Kudus. Doa ini juga bisa dilaksanakan pada kesempatan lain yang cocok. 
Yang tersaji disini lebih dimaksudkan untuk didoakan dalam kelompok; kalau didoakan secara pribadi, dapat disesuaikan 
seperlunya. Kalau Novena ini dipadukan dengan Perayaan Ekaristi, sesudah Mohon Tujuh Karunia Roh Kudus menyusul 
Liturgi Ekaristi (persembahan, Doa syukur Agung, dan seterusnya)  

Hari Pertama 

Allah pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembabtisan dan menjalani hidup 
baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga kami sampai 
Penyelamat kami datang dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kedua 

Allah yang mahabijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Dia naik 
ke surga. Semoga kami pun Kau anugrahi karunia Roh Kudus. Demi Yesus Kristus, Pengantara kami, kini dan sepanjang 
masa. Amin.  

Hari Ketiga 

Allah, Penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam Roh-
Nya, Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikan-Nya. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin 

Hari Keempat 

Allah yang mahakudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan 
mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.  

Hari Kelima 

Allah yang mahakuasa dan mahakudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami 
menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Keenam 

Allah yang mahaesa, Engkau telah menghimpun Gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan 
ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Ketujuh 

Allah yang mahakudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-
Mu dan layak menjadi milik-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kedelapan 

Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan bagi kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu 
dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini 
dan sepanjang masa. Amin 

Hari Kesembilan 

Allah yang mahakuasa, kebangkitan Putra-Mu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan 
Roh-Mu kami mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan 
sepanjang masa. Amin. 
(https://www.imankatolik.or.id/doanovenarohkudus.html) 


