
“Gereja Katolik 
secara khusus 
mempersiapkan 
umatnya untuk 
menyambut pesta 
kelahiran Yesus 
atau Natal dengan 
masa Adventus. ” 

Para legioner terkasih,  
 Allah adalah Sang Maha 
Ada. Kehadiran-Nya sungguh 
nyata dalam segala sesuatu teru-
tama dalam diri Yesus Kristus, 
Tuhan kita. Oleh karena itu, 
peristiwa kelahiran Yesus men-
jadi amat penting artinya bagi 
Gereja. Gereja Katolik secara 
khusus mempersiapkan umatnya 
untuk menyambut pesta kelahi-
ran Yesus atau Natal dengan 
masa Adventus. Seperti halnya 
kata Natal, kata Adventus berasal 
bahasa Latin. Natal berarti kelahi-
ran sedangan Adventus berarti 
kedatangan. Jadi masa Adventus 
berarti masa persiapan akan ke-
datangan atau kelahiran Tuhan 
Yesus. 
 Apa yang harus disiap-
kan ? Terutama menyiapkan hati. 
Hati yang merenungkan kedata-
ngan Tuhan Yesus. Ia yang telah 
datang ke dunia lewat peristiwa 
Natal di Betlehem. Ia yang akan 
datang kembali sebagai Raja Se-
mesta Alam di akhir jaman. Ia 
yang selalu datang dalam ekaristi 
dan dalam segala perbuatan 
kasih. Oleh karena itu tepatlah 
masa ini diisi dengan pertobatan, 
lebih kerap merayakan liturgi, doa 
dan berbuat kasih. 

 Secara khusus masa Ad-
ventus tahun ini kita jadikan per-
siapan memasuki tahun terakhir 
menjelang seabad Legio Maria. 
Legio terbuka untuk semua 
orang. Tidak ada diskriminasi 
sosial, suku bangsa dan warna 
kulit. Satu-satunya kriterianya 
adalah adakah kasih di dalam 
hati. Dalam tubuh legio harus 
ada kesederhanaan dan kasih 
yang tulus. Jadi sebagaimana 
bunda Maria menyiapkan diri un-
tuk kelahiran Yesus, demikianlah 
hendaknya legioner bersikap. 
Sikap taat, sikap tekun dan setia, 
serta sikap sukacita tanpa 
mengeluh. Semoga kita dapat 
mewujudkannya. Selamat me-
nyiapkan Natal dan Tahun Baru. 
Semoga Tuhan memberkati kita. 
Amin. 

RD. Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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“Yang paling besar di antaranya ialah kasih”  

Buku Pegangan LM Bab 41 hal .357 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Dewan Konsilium telah meningkatkan 
Komisium Brentwood ke status Regia 
pada Sabtu 19 Oktober. Hadir sebagai 
pelantik dari Dublin Saudari Helen Mur-
phy, Saudari Rose Caulfield dan Sau-
dara Raymond Mulrooney. Hadir dalam 
pelantikan ini Pastor Pemimpin Rohani 
dan 6 perwiranya. Juga hadir perwira ko-
misium dan kuria yang akan tergabung, 
yakni dari Southwark, Brent dan Harrow, 
Middlesex Barat dan Hammersmith.  

Berita Senatus 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang bersama Kuria Maria Assumpta telah melaksanakan 

misa arwah bagi jiwa-jiwa legioner yang telah meninggal.  

Bapa Suci Fransiskus kembali mengadakan 
kunjungan ke benua Asia yakni ke negeri 
Thailand dan Jepang mulai 20 – 24 Nopem-
ber 2019. Sri Paus memuji keberagaman 
agama di Thailand dan pola hidup yang har-
monis antara berbagai etnis dan agama. Se-
dangkan di Jepang, Sri Paus mengunjungi 
kota Nagasaki dan Hirosima, dua kota korban 
perang dunia II. Di sana, kembali Sri Paus 
menyerukan perdamaian dunia.  
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Berita Senatus 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang menghimbau agar masing-masing dewan mengadakan 
Misa tutup tahun 2019 dan buka tahun 2020. Senatus akan mengadakan Misa Tutup dan Buka 
Tahun pada 5 Januari 2020 pukul 09.00 di Kapel BHK Jl. JA Suprapto 21 dan dilanjutkandengan 
rapat Senatus  

 Senatus juga menghimbau agar legioner aktif dalam Pendalaman Iman masa Adven di 
lingkungan masing-masing.  

 
Makna Lilin Advent 
1. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai Lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan 

Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Minggu pertama yang ditandai 
dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai HARAPAN 

2. Lilin kedua disebut Lilin Betlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Krisus sang juruselamat kita 
akan lahir di dalam hati kita. Betlehem merupakan gambaran tentang hati manusia Minggu 
kedua Adven menyalakan lilin ungu memiliki arti sebagai KESETIAAN dan CINTA. Kita diwajib-
kan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. 

3. Lilin ketiga disebut Lilin Gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama 
kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Minggu ketiga Adven ditandai 
dengan dua batang lilin ungu dan satu lilin merah jambu. Minggu ketiga ini mengingatkan kita 
tentang SUKACITA. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus sang 
juruselamat kita. 

4. Lilin keempat disebut Lilin Para Malaikat yang melambangkan 
kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru 
Selamat. Pekan terakhir dari masa Adven yang memiliki arti 
khusus PERDAMAIAN ini ditandai dengan tiga batang lilin 
ungu dan satu lilin merah jambu. Sukacita yang sejati adalah 
damai di dalam hati. Damai yang sejati tersebut hanya dida-
patkan dari Tuhan Yesus yang lahir bagi kita  

Acara Misa Arwah dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 November 2019 di Paroki St. Vincentius 
A Paulo, Langsep Malang. Misa kudus dipersembahkan oleh Pemimpin Rohani Senatus Ma-
lang yaitu Rm Emanuel Wahyu Widodo. Dalam homili Romo Emil mengatakan bagi se-
bagian orang kematian merupakan sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan dan ser-
ingkali dilihat sebagai persitiwa kegelapan. Kematian sesungguhnya bukan akhir dari dunia 
ini, kematian merupakan suatu fase menuju kehidupan kekal. Yesus sebagai buah yang su-
lung juga mengalami kematian namun Ia dibangkitkan dan kemudian mempersiapkan tem-
pat bagi kita yang oercaya padaNya. Oleh karenanya kasih Allah itu kekal, tak terbatas 
kepada umatNya. Maka marilah kita senantiasa berdoa bagi jiwa -jiwa yang masih berada di 
api penyucian dan juga jiwa yang belum berada dalam kemuliaan. 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang menghimbau agar masing-masing dewan dan Presidium 
melakukan Audit keuangan diakhir tahun dan hasil audit diserahkan kepada dewan dimana pre-
sidium dan dewan tergabung. Format Berita Acara audit keuangan dewan dan presidium ada di 
website Senatus. 



Laporan Dewan 

 Mgr. Martinus Dogma Situmorang OFM Cap telah wafat 
pada Selasa, 19 November 2019 dalam usia 73 tahun. Uskup 
Padang menghembuskan nafas terakhir dua pekan setelah beliau 
dirawat intesif di RS Carolus Boromeus Bandung, pasca sakit 
kanker hatinya kambuh ketika ia sedang mengikuti sidang tahunan 
Konferensi Wali gereja Indonesia (KWI) di Bandung 4-14 November 
2019. 
 Beliau adalah sosok yang ramah, tegas dan bertanggung 
jawab, tiga kata kunci itu amat dominan dalam komentar para 
uskup. Di mata rekan-rekan uskupnya, Mgr Situmorang dianggap 
telah meninggalkan warisan istimewa, tidak hanya bagi Keuskupan 
Padang yang telah digembalakannya selama 36 tahun, tetapi juga 
bagi seluruh Gereja Katolik Indonesia, di mana Beliau pernah men-
jadi Ketua KWI selama dua periode, 2006-2012. 
 Selamat jalan Uskup Martinus Dogma Situmorang yang ter-
kasih, bahagialah bersama Bapa di Surga, doakan kami yang ma-
sih berjuang di dunia ini. 

Selamat Jalan Uskup Martinus Dogma Situmorang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium asuhannya. Regia ini 
menyelenggarakan reuni dan misa akbar yang dihadiri oleh mantan legioner, anggota aktif dan anggota auk-
silier dan mengikuti konfernas di Kupang. Profisiat atas perluasan di wilayah asuhan regia yaitu Komisium 
Pohon Sukacita Yogyakarta : mengaktifkan kembali Presidium Maria Bunda Segala Rahmat Rowoseneng. Ku-
ria Kudus: membentuk presidium baru dengan nama presidium Maria Bunda Karmel. Terbentuk presidium 
baru di paroki St. Athanasius dengan nama Presidium Rumah Kencana. Mengusahakan terbentuknya presi-
dium Bunda Segala Bangsa di paroki Bunda Segala Bangsa, Semarang.  

Kuria Maria Angelorum Malang  

Kuria Maria Angelorum Malang aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria melaksanakan ker-
sasulan buku, menyelenggarakan Kongres Legio Maria dengan tema ‘ Keberatan-keberatan yang perlu di an-
tisipasi’ yang di dampingi oleh RP Marchadius Markus Golo SMM, mengikuti konferensi nasional Legio Maria 
di Kupang, dan menyelenggarakan misa syukur dalam rangka hari ulangtahun Legio Maria ke- 98. 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Perwira kuria mendamp-
ingi Pra Kuria Rosa Mystica Keerom, mengikuti Konferensi Nasional Legio Maria di Kupang, dan menyeleng-
garakan misa syukur hari ulang tahun Legio Maria ke- 98.  

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika  
Kuria Ratu Semesta Alam Timika aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria mengikuti konfe-
rensi nasional LM di Kupang, dan menyelenggarakan pergantian perwira karena periodenya telah berakhir. 

Pra Kuria Rosa Mystica Keerom  

Pra Kuria Rosa Mystica Keerom aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria mengikuti konfe-
rensi nasional Legio Maria di Kupang, dan menyelenggarakan misa syukur HUT Legio Maria ke-98.  


