
“Tugas Legio ada-
lah membawa 
Maria ke dunia 
sebagai sarana 
ampuh untuk 
merebut dunia 
bagi Yesus. ”  

Para legioner terkasih,  
       Mulai tahun ini Sri Paus telah 
memasukkan devosi yang telah 
lama dihidupi Gereja ke dalam kal-
ender liturgy yakni peringatan wajib 
Santa Perawan Maria, Bunda Ger-
eja. Peringatan ini wajib dirayakan 
setiap hari Senin sesudah Hari 
Raya Pentakosta. Melalui 
peringatan ini, Sri Paus 
mengharapkan agar Gereja me-
numbuhkan rasa keibuan baik baik 
oleh imam, biarawan-biarawati 
maupun segenap kaum beriman.  
       Oleh karena itu selayaknya 
kita selaku legioner menyambut 
harapan Bapa Suci ini dengan 
penuh gairah. Betapa tidak, setiap 
anggota Legio harus menghormati 
dan menjunjung tinggi Maria lewat 
doa, meditasi dan karya kera-
sulannya. Tugas ini harus menjadi 
bagian paling penting dalam tugas 
Legio, bahkan menjadi bagian 
yang paling utama.  
       Laksana kurban salib di Golgo-
ta, saat Maria berada di kaki kayu 
salib itu. Keibuan Maria amat nyata 
di sana. Ia setia mendampingi 
Sang Putra. Keibuan Ilahi yang 
erat dengan Sang Ilahi, yang 
sekaligus erat dengan murid ter-
kasih-Nya. Di sana pula, Maria 
menerima pernyataan kasih Sang 
Putra dan menerima murid itu se-
bagai putranya. Sejak itu, Maria 

menjadi Bunda bagi murid-murid 
Yesus. Ia menjadi Ratu bagi para 
rasul atau Regina Apostolorum 
dan Bunda Gereja atau Mater Ec-
clesiae.  
       Sudah jelas bahwa tugas Le-
gio adalah membawa Maria ke 
dunia sebagai sarana ampuh un-
tuk merebut dunia bagi Yesus. 
Seorang Legioner tanpa Maria 
terpisah dari amanat Yesus “Inilah 
ibumu” (Yoh 19:27). Ia bahkan 
akan terpisah dari akar Legio. Ia 
bagaikan prajurit tanpa senjata. Ia 
bagaikan rantai yang putus atau 
bahkan seperti tangan yang 
lumpuh. Oleh karena itu seraya 
bersyukur atas perayaan Maria 
Bunda Gereja ini, mari kita se-
rukan selalu “aku milikmu ya Ratu 
dan Bundaku. Segala milikku ada-
lah kepunyaanmu”. Semoga 
dengan demikian kita selalu sadar 
akan tugas luhur kita sebagai le-
gioner. Amin.  
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“TUGAS LEGIONER TERHADAP MARIA ”  
Buku Pegangan LM Bab 6 hal. 26-27 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Sri Paus pada hari Minggu Pentakosta 20 Mei 
2018 telah mengumumkan 14 Kardinal baru 
yang diangkatnya dari Irak, Pakistan, Portugal, 
Peru, Mandagaskar, Jepang dan Italia. 
Dengan demikian Gereja sekarang memiliki 
227 kardinal. Namun hanya 102 kardinal saja 
yang berhak untuk dipilih menjadi paus karena 
125 yang lain sudah terlalu tua. 

 
 Sri Paus juga mengumumkan bahwa ia akan 

menggelari mendiang Paus Paulus VI sebagai 
Santo. Upacara pengelarannya akan dirayakan 
hari Minggu 14 Oktober 2018 di Vatikan. 
Sekaligus pada saat itu juga digelari Santo, 
Uskup Agung Oscar Romero. Ia adalah martir 
abad ini yang dibunuh saat merayakan ekaristi 
di El Salvador. Amerika Latin.  

 
 Sri Paus turut prihatin dan mendoakan atas 

jatuhnya korban pemboman gereja di Suraba-
ya. Beliau berharap jangan ada lagi ruang 
kebencian dan kekerasan. Mari bangun bu-
daya rekonsiliasi dan perdamaian; demikian 
imbuhnya.  

 Konsilium Dublin telah menyelenggarakan Per-
temuan Patrisian dalam dua bahasa, yakni dalam 
bahasa Inggris dan Irlandia (Bilingual Patrisian Meet-
ing) yang berisi pengajaran dan diskusi di jalan Ger-
aldine 13 Dublin.  

 
 Pada tanggal 12 Mei 2018 diperingati wafatnya 

saudari Edel Quinn. Kita diajak ikut bersyukur atas 
karya yang pernah diembannya sebagai legioner di 
Afrika dan kita mohon kepada Allah agar keku-
dusannya juga segera diakui Gereja bersama bapak 
Frank Duff.  

Paus Paulus VI 



Hal3 Juni	2018	

 Senatus akan mengadakan kunjungan ke Regia Bunda Kristus Maumere pada tanggal 9-10 Juni 
2018. Senatus mohon dukungan doa dari seluruh legioner agar dapat menjalankan tugas 
dengan baik dan lancar. 

 
 Senatus menghimbau agar masing-masing presidium mengikuti misa Hati Kudus Yesus di paro-

ki masing-masing. 
 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah menyelenggarakan pertemuan Pemimpin Rohani 

dan Asisten Pemimpin Rohani pada hari Kamis 24 Mei 2018 pukul 18.00 bertempat di ruang 
pertemuan paroki Santa Maria Bunda Karmel (Katedral) Malang.  

 
Pertemuan PR dan APR dihadiri oleh 23 orang yang terdiri dari biarawan, biarawati dan awam. Per-
temuan diawali dengan sharing dari Rm Gregorius Pasi, SMM yang telah mengikuti Kongres Maria 
yang pertama di Jakarta. Kongres Maria diprakarsai oleh Ordo Karmel dan Mariam Center Acara ini 
mengundang tarekat dan organisasi Katolik yang 
memiliki spiritualitas Maria. Untuk sementara suara 
dari Legio Maria belum terdengar karena tidak ada 
yang menghadiri pertemuan tersebut. Akan ada 
pertemuan lanjutan untuk membahas tentang hal 
tersebut. 
 
Kemudian acara dilanjutkan dengan sharing 
mengenai pendampingan PR/APR terhadap dewan 
dan presidium. Romo Soedibyo, O.Carm mem-
berikan sharing tentang pendampingan presidium 
di paroki St. Adreas Tidar. Beliau sangat mencintai 
kerasulan LM. Romo Sudibyo merasa berhutang 
budi kepada Legio Maria karena saat beliau 
menggembalakan sebuah paroki, beliau sangat 
terbantu de-ngan kehadiran para legioner yang 
siap sedia melaksanakan tugas kerasulan. Selain 
itu, beliau memiliki kewajiban untuk berdevosi 
kepada Maria sesuai dengan semangat dari ordo 
Karmel.  
 
Selanjutnya Romo Eko Atmono, Pr. juga mem-
berikan masukan kepada Senatus agar dewan dan 
presidium melakukan Exploratio Dominikalis ke 
umat-umat antar paroki agar banyak umat yang 
mengenal LM dan bergabung dalam kelompok kerasulan Legio Maria. 
Kesimpulan dari pertemuan PR dan APR yaitu perhatian dan kehadiran PR atau APR sangat di bu-
tuhkan oleh para Legioner akan tetapi para PR dan APR juga terkendala dengan kesibukan dan tu-
gas-tugas baik di biara maupun di paroki. Perkembangan Legio Maria tidak bergantung kepada pa-
ra kaum biarawan atau barawati saja, namun juga ada pengaruh dari seberapa besar perhatian dari 
kaum awam yang mau peduli terhadap Legio Maria itu sendiri.  

Berita Senatus 



Laporan Dewan 

Regia Bunda Kristus Maumere  

Regia Bunda Kristus sangat aktif melaksanakan visitasi ke dewan dan presidium 
asuhannya. Senatus mengucapkan profisiat atas usaha perluasan Legio Maria di wilayah 
asuhan regia yaitu; Komisium Bunda Sang Sabda Danga membentuk 1 presidium diparoki 
Nangaroro, 6 presidium yunior di SMPS Tozupaso dan 1 di paroki Boanio. Komisium Rein-
ha Rosario Larantuka: menambah 1 kelompok felites dengan jumlah anak 15. Komisium 
Ratu Karmel Bajawa: Membentuk Kuria Bunda Kerahiman Ilahi dengan 9 presidium. Komis-
ium  Ratu Damai Ruteng : membentuk 2 kuria yaitu Kuria  Ratu Damai Termulia  dan Kuria 
Ratu Pencinta Damai. Komisium Bunda Penebus Waiwerang: menghidupkan kembali pre-
sidium Rumah Kencana yang sempat mati akibat perang antar kampung. Komisium Ratu 
Damai Welamosa : membentuk 1 presidium senior di Nio Panda. Kuria Ratu Pencinta 
Damai Nelle membentuk 1 presidium. Kuria Mawar Yang Gaib: membentuk 1 presidium.    

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat aktif melaksanakan visitasi ke dewan dan 
presi-dium asuhannya. Komisium menghadiri misa pembukaan tahun 2018 forum pastoral 
kategorial keuskupan Surabaya, menghadiri acara temu kangen Pemimpin Rohani dan 
Asisten Pemimpin Rohani, perwira kuria dan perwira presidium. Senatus mengucapkan 
profisiat atas perluasan LM di Kuria asuhan Komisium yaitu Kuria Mater Dei: membentuk 
pra presidium di Magetan. Kuria Pintu Surga: membentuk prapresidium yunior dan presi-
dium senior di stasi Gayam Kediri. Kuria Bejana Rohani: membentuk presidium yang ang-
gotanya bapak semua dengan nama presidium Pintu Surga. Kuria Rosa Mystica: menjajagi 
kemungkinan terbentuknya presidium yunior di paroki Santa Maria Tak Bernoda Surabaya. 

Kuria Maria Asumpta Ijen  
Kuria Maria Asumpta Malang aktif dalam mengadakan visitasi ke presidium asuhannya. Ku-
ria ini telah mengadakan Acies bersama dengan kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Ma-
lang.  

Kuria Maria Tak Bercela Jember  

Kuria Maria Tak Bercela Jember aktif melaksanakan visitasi ke presidium asuhannya. Per-
wira kuria berhasil menyelenggarakan Rekoleksi pada masa Pra Paskah. Senatus men-
gucapkan profisiat atas usaha perluasan LM yaitu; melakukan pendekatan di asrama 
Tanggul untuk sosialisasi Legio Maria bagi anak yang tinggal di asrama tersebut. 

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon  

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon aktif melaksanakan visitasi ke de-
wan dan presidium asuhannya. Senatus mengucapkan profisiat atas perluasan LM di Kuria 
asuhan Komisium yaitu; pembentukan kembali presidium di Sekolah Tinggi Pastoral 
(STIPAS) Tomohon, perluasan ke Modoinding, mengaktifkan kembali presidium yunior Ma-
ria Bunda Yang Termurni Paroki Ratu Damai Tomohon.  


