
“Setiap presidium 

hendaknya be-

rusaha agar setiap 

orang Katolik di 

lingkungannya 

menjadi anggota 

auksilier. ”  

Para legioner terkasih,  
 Keanggotaan ini terbuka 
bagi para imam, biarawan-
biarawati dan segenap kaum 
beriman awam yang tidak dapat 
memenuhi kewajiban kerasulan 
aktif namun ingin menyatukan 
diri dalam karya Legio Maria. 
Tugas mereka dalam Legio ada-
lah berdoa. Tugas ini amat pent-
ing. Bagi Legio Maria, mereka 
adalah sayap-sayap yang bisa 
membuat Legio terbang tinggi 
mengapai tujuannya.  
 Ada dua macam 
keanggotaan Auksilier. Pertama 
keanggotaan Auksilier biasa. 
Mereka bagaikan sayap kiri Le-
gio yang berdoa Tesera lengkap 
setiap hari. Sedangkan yang 
kedua disebut Ajutorian atau sa-
yap kanan Legio yang berdoa 
Tesera lengkap, menghadiri 
Misa dan menyambut Tubuh Tu-
han serta berdoa Ibadat Harian 
yang disahkan oleh Gereja.  
 Senantiasa dianjurkan 
agar anggota Auksilier mening-
katkan keanggotaanya menjadi 
Ajutorian. Sebenarnya demikian 
juga anggota aktif biasa amat 
dianjurkan meningkatkan 
keanggotaannya menjadi prae-
torian. Doa-doa suci mereka 
akan menyangga bumi ini teru-

tama bagi jiwa-jiwa yang ter-
tekan hidupnya di dunia. Dan 
sekaligus doa-doa mereka 
akan menyingkirkan berbagai 
masalah.  
 Setiap presidium hen-
daknya berusaha agar setiap 
orang Katolik di lingkungannya 
menjadi anggota auksilier. Un-
tuk itu upayakan kunjungan-
kunjungan ke keluarga demi 
memperoleh simpati dan tang-
gapan yang baik. Semakin ban-
yak anggota auksilier semakin 
tinggilah optimisme kita akan 
karya kerasulan kita. Amin.  
RD Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

• Dalam konferensi para pemimpin 
perusahaan minyak dunia Sabtu 9 
Juni 2016 di Roma, Sri Paus 
menganjurkan dunia agar mem-
pergunakan energi bersih dan terba-
rukan. 

 
• Sri Paus pada hari Rabu 20 Juni 

2018 mendukung seruan para uskup 
di USA agar pemerintah jangan 
memisahkan anak-anak imigran dari 
orang tuanya ketika mereka ter-
tangkap di perbatasan USA – Mexi-
co. Seruan ini didengarkan dan 
dikabulkan Donald Trump, presiden 
USA keesokan harinya. 

 
• Sri Paus telah mengunjungi Jenewa, 

Swiss untuk memperingati 70 tahun 
pendirian Dewan Gereja Dunia yang 
membawahi 350 Gereja Protestan, 
Ortodoks dan Anglikan. Sri Paus dis-
ambut oleh Presiden Swiss Alain 
Berset. Paus juga merayakan 
ekaristi bersama puluhan ribu umat 
Katolik di Palexpo, Jenewa.  

• Pada tanggal 1 Juni 2018 yang lalu, Catherine Donohoe 
kembali mengirim salam bagi kita semua. Juga diucap-
kan keprihatinannya atas kejadian teror di Surabaya dan 
wilayah Indonesia yang lain. Ia juga memuji aneka karya 
kerasulan yang telah dilaporkan presidium dan dewan-
dewan asuhan Senatus Malang. Dikabarkannya telah 
ada 33.000 surat kesaksian tentang terkabulnya doa-doa 
yang dimohonkan dengan perantaraan Frank Duff se-
hingga langkah beatifikasinya masih akan diteruskan. 

• Sebuah proyek Peregrinatio Pro Christo sedang dil-
akukan 12 legioner Irlandia ke kota Liverpool Inggris. 
Semoga berhasil dan membawa dampak nyata bagi 
masyarakat di sana. 

• Senatus Malang diingatkan untuk terus mencari anggota 
auksilier baru dan merawat yang sudah ada. 



Hal3 

• Pada tanggal 5 Juli 2018 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang genap berusia 54 tahun. Kami mo-
hon doa untuk perjalanan dan karya Senatus Malang saat ini dan di masa yang akan datang.  

 
• Senatus akan mengadakan kunjungan ke Regia Maria diangkat ke surga Kupang pada tanggal 7 – 8 

Juni 2018. Senatus mohon dukungan doa dari seluruh legioner agar dapat menjalankan tugas 
dengan baik dan lancar. 

 
• Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili oleh sdri. Hotmaida Sidauruk dan sdri. Lucy Budi-

man telah melaksanakan tugas pembinaan dan supervisi ke dewan Regia Bunda Kristus Maumere 
tanggal 9 -10 Juni 2018. Sabtu, 9 Juni 2018 kira-kira pukul 18.00 WITA diadakan pertemuan perwira 
Regia dan tim koresponden Regia Maumere bersama tim dari Senatus Malang. Pertemuan tersebut 
membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh dewan Regia. Berkat penerangan Roh Kudus ma-
salah-masalah dapat diselesaikan dengan baik. Minggu, 10 Juni 2018 Senatus Malang memberikan 
pembinaan kepada seluruh perwira Regia dan perwira dewan, serta perwira presidium yang ter-
gabung ke Regia Bunda Kristus Maumere. Setelah pembinaan dari Senatus Malang, dilanjutkan 
dengan rapat Dewan Regia Bunda Kristus Maumere. Senatus Malang mengucapkan limpah terima 
kasih kepada seluruh legioner atas doa-doanya, kami dapat menjalankan tugas dengan baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang diwakili 
oleh saudari Hotmaida Sidauruk telah menghadiri 
rapat panitia konfernas LM Kaum Muda yang dil-
aksanakan pada tanggal 23 Juni 2018 di Yogyakar-
ta. Rapat Panitia ini berjalan dengan baik. Romo B. 
Saryanto, Pr. berpesan  agar masing-masing pani-
tia yang sudah dipercayakan mengerjakan tugasnya 
dengan baik.  

• Senatus menghimbau agar semua dewan dan pre-
sidium kaum muda segera mendaftarkan ang-
gotanya untuk mengikuti Konferensi Nasional Legio 
Maria Kaum Muda yang ke-4 2018 yang akan diada-
kan di Yogyakarta pada tanggal 26-28 Oktober 
2018. Batas akhir pendaftaran pada 31 Agustus 
2018. 

Berita Senatus 



Laporan Dewan 

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang  

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang sangat aktif  dalam visitasi ke dewan dan presidium 
asuhannya. Regia ini melaksanakan bakti sosial bergilir setiap bulan di taman doa Oebelo, 
melaksanakan perayaan Hari Orang Sakit Sedunia, melaksanakan doa setiap tanggal 13 
dan misa Sabtu I dan mengkoordinir ziarah Semana Santa di Larantuka. Profisiat atas per-
luasan di wilayah Regia Kupang yaitu, 7 presidium dikukuhkan di wilayah paroki Kada 
Dekenat Malaka. Satu Pra Presidium Ratu Rosari dikukuhkan di wilayah paroki St. Stefanus 
Naikliu, Amfoang Utara menjadi presidium definitif. Satu pra presidium Puteri Kerahiman 
dibentuk di Stasi St. Yosep Manufui, Soliu.  

Kuria Ratu Para Rasul Bali 

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presi-
dium asuhannya. Perwira Kuria telah melaksanakan Acies, pembinaan dan pembentukan 
presidium baru, serta sosialisasi Legio Maria. Profisiat atas usaha perluasan legio Maria di 
Kuria Bali yaitu; telah terbentuk Presidium Maria Di Kandung Tanpa Noda di Stasi Gembala 
Baik Pegending Paroki St. Paulus Kulibul. 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi masih tetap bersemangat dalam menjalankan tu-

gas dewan kuria dan mendampingi presidium asuhannya. 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado  

Komisium Hati Tersuci Maria Manado sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi dewan 
dan presidium asuhannya. Tugas yang telah dilaksanakan Perwira Komisium antara lain; 
penyematan medali wasiat bagi legioner yang meninggal, mengadakan novena Medali 
Wasiat untuk pemilihan perwira dewan pada bulan Desember nanti, dan terlibat dalam Jubi-
leum 150 tahun kembalinya Gereja Katolik di Keuskupan Manado. Profisiat atas perluasan di 
wilayah Komisium Manado yaitu; Terbentuk 1 presidium Orang Muda Katolik di Malalayang, 
pra presidium OMK, 1 pra presidium yunior di St. Josep, 3 pra presidium di luar kota( pra 
presidium yunior di Koka, Pra Presidium yunior di Rumengkor dan Pra Presidium  OMK di 
Kembes).  

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang 

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang aktif melaksanakan visitasi presidium 

asuhannya. Kuria ini baru diresmikan pada bulan April 2018. Profisiat atas usaha perluasan 

legio Maria di Lumajang yaitu; terbentuk 1 presidium yunior Stella Maris.  


