
“Rapat menjadi 

tempat penyem-
purnaan diri di 
hadapan Tuhan di 
bawah bimbingan 

Bunda Maria. ”. 

Para legioner terkasih,  

 Rapat bagi Legio itu amat 
penting. Rapat merangkai setiap 
jiwa dalam doa dan karya. Tanpa 
rapat, presidium atau dewan legio 
akan buyar. Rapat bahkan men-
jadi tanda kesetiaan seorang le-
gioner pada Bunda Maria, 
Panglimanya. Hadir di rapat 
dengan demikian juga berarti 
penghormatan kepada Bunda.  

 Sangat jelas ukuran keber-
hasilan karya Legio Maria bukan-
lah karya-karya yang spektakuler 
dan ajaib. Sistem Legio justru 
menunjuk kesuksesan itu terjadi 
dalam kesetiaan dan ketaatan. 
Itulah sebabnya rapat legio selalu 
rutin, tertib dan tidak mudah diu-
bah-ubah.  

 Rapat menggembleng atau 
melatih setiap legioner untuk 
tangguh dalam kesetiaan dan ket-
aatan. Rapat sekaligus menjadi 
saat dan tempat bagi para le-
gioner menimba kekuatan rohani 
untuk maju bertempur kembali 
melawan setan dan me-
nyelamatkan jiwa-jiwa.  

 Rapat menjadi tempat 
penyempurnaan diri di hadapan 
Tuhan di bawah bimbingan Bun-
da Maria. Apalagi komponen uta-
ma rapat adalah doa. Doa Pem-
buka menjadi sarana membuka 

mulut dan hati bagi Roh Kudus 
untuk merenungkan karya 
penyelamatan Allah lewat 50 
doa Salam Maria (Rosario). Lalu 
lewat doa Catena, Legioner 
memuji Allah bersama Maria. 
Dan akhirnya Doa Penutup ada-
lah doa pengutusan rasuli.  

Demikianlah, rapat adalah 
batu sendi penunjang Le-
gio.  Jadikanlah rapat sebagai 
nafas anda, sehingga legio kita 
kuat.  Jangan pernah menga-
baikan rapat.  Semakin tekun 
anda rapat legio, maka rohani 
dan kesetiaan anda semakin 
bertumbuh.  Amin 

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

Berita dari Vatikan 

• Pada hari Selasa 11 Juni 2019, Sri Paus telah menerima kunjungan ad limina para uskup Indo-
nesia. Kunjungan ini bermaksud untuk saling bertukar informasi terkini situasi dunia dan Gereja. 
Sri Paus bertatap muka dengan para uskup dalam suasana terbuka, dekat dan penuh dengan 
persaudaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dalam perayaan ekaristi 
Tubuh dan Darah Kristus 
Minggu 23 Juni 2019, Sri 
Paus mengajak umat untuk 
saling berbagi berkat dan jan-
gan dikuasai oleh kepahitan 
dan kebencian. “Berbagilah, 
biarpun hanya sedikit yang 
kita miliki” 

 

• Saudari Catherine Donoghue, Koresponden Dewan Konsilium untuk Senatus Malang sedang 
mengalami sakit berat. Mohon doa kita sekalian. Untuk sementara waktu, korespondensi akan 
ditangani Saudari Helen Murphy. Helen juga mengambil alih tugas pembicaraan untuk pening-
katan status Regia Kupang. Semoga semua lancar  



Hal3 

Berita Senatus 
• Pada tanggal 5 Juli 2019 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang genap berusia 55 tahun. Kami mohon 

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 13 – 

14 Juli 2019 dalam rangka supervisi dewan Regia dan rapat koordinasi persiapan konferensi Nasion-

al LM Senatus Malang. 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. Murhajati 

telah menghadiri Konferensi Regional LM Ke-2 Setanah Papua pada tanggal 28-30 Juni 2019. 

• Nama-nama calon perwira senatus periode 2019-2022 mohon segera diberikan kepada Senatus. 

 

Kuria Ratu Para Rasul Bali 

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar-Bali sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presi-

dium asuhannya. Perwira Kuria aktif mendampingi pra kuria Ratu Para Malaekat yang baru ter-

bentuk. Profisiat atas usaha perluasan legio Maria di Kuria Bali yaitu; telah terbentuk Presidium 

Bunda Hati Kudus Paroki Santo Silvester Pecatu. 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi aktif menjalankan tugas visitasi ke presidium 

asuhannya. Para perwira kuria tetap bersemangat dalam menjalankan tugas dewan kuria dan 

mendampingi presidium asuhannya. 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado  

Komisium Hati Tersuci Maria Manado sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi dewan dan pre-

sidium asuhannya. Tugas yang telah dilaksanakan Perwira Komisium antara lain; menghadiri acies 

yang diselenggarakan kuria asuhan, mengadakan pembinaan terhadap perwira kuria, menyeleng-

garakan misa dalam rangka ulang tahun pemimpin rohani dan melaksanakan Sabtu Imam. Profisiat 

atas perluasan di wilayah Komisium Manado yaitu; 1 Presidium Binaan di Modo – Sulawesi Tengah  

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang  

Regia Maria Diangkat Ke Surga Kupang sangat aktif  dalam visitasi ke dewan dan presidium 

asuhannya. Regia ini melaksanakan sosialisasi penyakit kanker, mengkoordinir kerja bakti setiap 

bulan di Taman Doa Yesus Maria Oebelo, sosialisasi Legio Maria kepada kaum muda di stasi dan 

kuasi yang belum ada Legio Maria dan melaksanakan ziarah akbar Legio Maria sedaratan Timor.  

Laporan Dewan 



 Konferensi Regional LM Ke-2 Setanah Papua pada tanggal 28-30 Juni 2019 dilaksanakan di 

Timika. Kegiatan Konferensi tersebut tepatnya diadakan di Asrama Salus Populi SP3 Karang Senang 

Kuala Kencana Timika. Peserta yang hadir adalah Perwira dewan dan Pemimpin Rohani Kuria Jayapura 

serta presidium asuhannya, Perwira dewan pra kuria Kerom dan presidium asuhannya, Presidium dari 

Nabire, Kuria Timika dan presidium asuhannya, dari Merauke hanya dihadiri oleh Pater John Kea Kebu. 

Acara Konferensi Regional LM Ke-2 diawali pada Jumat, tanggal 28 Juni 2019 dengan ziarah ke Gua Ma-

ria pada pagi hari, kemudian sore hari Misa Pembukaan Konferensi Regional yang dipersembahkan oleh 

Yang Mulia Bapak Uskup Timika Mgr John Philip Saklil. Setelah Misa pembukaan Konferensi Region-

al LM ke-2 dilanjutkan dengan makan malam bersama.  

 Pada hari Sabtu, 30 Juni 2019 Senatus Malang memberikan Materi Sistem LM, Kepemimpi-

nan LM dan Pengelolaan Dewan LM. Setelah pemberian materi oleh Senatus Malang dilanjutkan 

dengan diskusi dan presentasi hasil diskusi. Malam hari setelah doa malam dilanjutkan dengan 

acara keakraban. Minggu 30 Juni 2019 diawali dengan doa Tesera bersama dan makan pagi 

dilanjutkan dengan rekomendasi. Salah satu hasil rekomendasi bahwa konferensi regional ke-3 dil-

aksanakan di Kerom. Setelah menyusun rekomendasi, acara konferensi regional LM ke-2 Setanah 

Papua ditutup dengan Misa Perutusan oleh Pater Lambert OFM, P. John Kea Kebu, OFM dan Rm 

Kemamas, Pr. di Kapel Asrama Salus Populi. Semoga Para perwira dewan dan semua anggota se-

makin bersemangat dalam menjalankan panggilan sebagai legioner. Konferensi Regional LM ke-2 

berjalan dengan baik, sampai bertemu kembali tahun 2021 di Kuria Kerom. 

KONFERENSI REGIONAL LM KE-2 SETANAH PAPUA 


