
“Sesungguhnya 
aku ini hamba 
Tuhan, terjadilah 
padaku menurut 
perkataanmu itu” 

Para legioner terkasih,  
 Syukur kepada Allah, 
Santa Perawan Maria menerima 
kabar sukacita yang dibawa oleh 
Malaikat Gabriel kepadanya. 
Kendati, ia masih sangat muda, 
namun ternyata imannya begitu 
teguh. Ia bersedia mendengarkan 
dengan seksama kabar itu. Ia 
tidak cengeng atau lemah 
semangat. 

 Mendengarkan adalah 
awal kebijaksanaan. Tidak hanya 
mendengarkan, Santa Perawan 
Maria juga merenungkan apa arti 
semua itu baginya. Ketika 
Malaikat Gabriel berkata; “Salam 
Maria, penuh rahmat Tuhan 
sertamu” (Luk 1 :28)  , ia pun 
bertanya dalam hatinya “apa arti 
salam ini ?” (Luk 1 :29)  . Sang 
Malaikat itu lalu menjelaskan: 
“Jangan takut hai Maria, engkau 
beroleh kasih setia Allah. Allah 
menghendaki engkau mengan-
dung dari Roh Kudus. Yang akan 
kau lahirkan adalah Mesias, 
Penyelamat Dunia.” 

 Mendengarkan, Mere-
nungkan dan akhirnya Memutus
-kan, demikianlah tiga langkah 
yang diambil dan dibuat Maria. 
“Sesungguhnya aku ini hamba 
Tuhan, terjadilah padaku menurut 

perkataanmu itu” (Luk 1 :38)  Itu 
keputusannya. Semoga ini juga 
menjadi jalan panggilan kita. 
Setiap rapat dan kegiatan, Legio 
Maria harus mau saling 
mendengarkan, saling bekerja 
sama dan saling meneguhkan. 

 Semoga Sinar Maria, 
Bunda Karmel pelindung Senatus 
Malang menerangi kita semua, 
mengusir segala wabah dan 
penyakit kita dan membawa 
rahmat kesetiaan bagi kita 
semua. Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Sesuai dengan instruksi dari pemerintah setempat, Rapat Konsilium pada bulan Maret 2020 
dibatalkan. Biasanya rapat ini dihadiri lebih dari 100 orang peserta karena ada yang berasal dari 
berbagai daerah bahkan terkadang dari daerah-daerah yang jauh. 

 Dewan Konsilium juga menghimbau setiap dewan agar mengikuti instruksi pemimpin daerah 
maupun pemimpin gereja setempat dalam menyikapi meluasnya wabah Corona saat ini. 

 Kita semua dimohon untuk ikut serta mendoakan para kurban keganasan wabah ini, juga untuk 
para dokter, perawat dan semua relawan yang menanganinya.  

Berita Senatus 
 

 Rapat Senatus yang sedianya dilaksanakan pada Minggu pertama dalam bulan April tidak dapat 
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 dan sejak tgl 16 Maret 2020 masyarakat di-
himbau tinggal di rumah. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus 
mata rantai penularan virus Corona. Imbauan itu menjaga jarak fisik (physical distancing), kerja 
dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus digaungkan. 

 Senatus juga menunda pelaksanaan Misa ACIES yang menurut rencana diadakan pada tanggal 
25 Maret 2020 di gereja St. Antonius Padua, Pasuruan. 

 Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Senatus dan tim Koresponden akan berkunjung ke Kuria St. 
Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok pada bulan Maret 2020 dalam rangka pembinaan dan 
ACIES namun kunjungan tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. 

 Senatus telah melaksanakan pertemuan Pemimpin Rohani dan Asisten Pemimpin Rohani pada 
Kamis, 12 Maret 2020 di gedung Widya Bhakti Jl Guntur 1 Malang. Pertemuan ini dihadiri oleh 3 
orang Pemimpin Rohani, 13 orang Asisten Pemimpin Rohani, 5 orang perwira Senatus dan 4 
orang anggota tim Koresponden Senatus.  

 Ibadah Pekan Suci dan Paskah 2020 
yang dipimpin Bapa Suci Paus Fransiskus 
akan digelar tanpa jemaat. Penyebaran 
virus corona telah begitu meluas dan 
menyambar banyak kurban, sehingga 
kebijakan ini terpaksa diambil. 
Sebagaimana di banyak tempat, semua 
gereja di Italia telah ditutup agar memutus 
rantai penyebaran wabah ini. 



Hal3 April 2020 

Acara di mulai pada pukul 18.15. WIB dengan sambutan dari ketua senatus, yaitu  Saudari Lisa, 
kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh RP Gregorius Pasi, SMM. Kemudian dilanjutkan 
dengan Sharring yang di awali oleh Rm. Emil sebagai Pemimpin Rohani Senatus dan dilanjutkan 
sharing dari para peserta yang hadir. Pada pertemuan ini juga Senatus meminta masukan men-
genai kegiatan yang dapat dilakukan menjelang usia 100 tahun Legio Maria. Kegiatan yang berkai-
tan dengan peringatan 100 tahun Legio Maria, 3 Senatus di Indonesia akan bekerjasama, yaitu 
Senatus Malang, Senatus Jakarta dan Senatus Kupang. Kegiatan ini akan berjalan selama 1 tahun, 
yaitu dari 7 September 2020 – 7 September 2021.  Sedangkan untuk panggilan kaum muda untuk 
menjadi legioner akan di selenggarakan Konferensi Nasional Legio Maria Kaum Muda pada tahun 
2021 di Bali dengan 2 kuria di Denpasar dan Tuka sebagai panitia OC. Ada beberapa rencana yang 
akan di selenggarakan antara lain sebagai berikut: 
1] Pembuatan logo 100 tahun Legio Maria ( akan di gunakan oleh 3 Senatus) 
2] Theme Song/Lagu tema( menyesuaikan dengan spiritualitas, kerasulan, dsb) 
3] Seminar tentang Maria (diharapkan bekerjasama dengan Seminari Maria Monfortan untuk pe-

nyediaan bahan ) 
4] Selebrasi ( dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu setempat ) 

Berita Senatus 



Laporan Dewan 
Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium asuhannya. 
Regia ini menyelenggarakan menyelenggarakan misa arwah legioner, melayani misa adiyuswo 
dalam rangka Natal bersama di Seminari Jangli-Semarang dan mengadakan pembinaan untuk tim-
supervisi.  Profisiat atas usaha perluasan di wilayah asuhan regia yaitu pembentukan dewan baru 
di wilayah Semarang Timur.  

Kuria Maria Angelorum Malang  

Kuria Maria Angelorum Malang aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria berhasil  
menyelenggarakan misa arwah legioner, menyelenggarakan misa tutup dan buka tahun kerja Kuria 
Maria Angelorum. 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura 

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Perwira kuria 
mendampingi pra kuria Keerom, menyelenggarakan misa tutup dan buka tahun dan melaksanakan 
audit keuangan dewan. 

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika  
Kuria Ratu Semesta Alam Timika aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria  berhasil 
menyelengarakan pertemuan tahunan Legio Maria. 

Paus memberikan berkat Urbi et Orbi kepada dunia 

Paus Fransiskus, Jumat (27/3), berdiri sendirian di Lapangan Santo Petrus 
yang luas untuk memberikan berkat kepada umat Katolik di dunia yang 
tengah menghadapi pandemi virus korona (Covid-19). Paus mengajak 
umat untuk meredakan rasa takut mereka melalui iman. "Kegelapan telah 
menyelimuti jalan-jalan kita, kota-kota kita. Kegelapan itu menguasai hidup 
kita. Menutupi segalanya dengan kesunyian dan kehampaan. 

Dalam momen bersejarah itu, Paus memberikan berkat Urbi et Orbi dari 
Basilika Santo Petrus ke lapangan yang kosong untuk mereka yang 
berada di seluruh dunia melalui televisi, radio, dan media sosial."Kita 
merasa takut dan tersesat," ujarnya dalam homili sebelum memberikan 
berkat itu. Urbi et Orbi atau yang berarti 'Untuk kota (Roma) dan dunia' 
biasanya hanya diberikan di tiga kesempatan yaitu saat Paus terpilih, saat 
Perayaan Paskah, dan saat Perayaan Natal. 

Namun, Jumat (27/3), saat pandemi Covid-19 telah menewaskan lebih dari 
23 ribu orang di dunia, Paus mengingatkan mengenai keserakahan dan 
minimnya iman manusia. Paus juga memberikan penghormatan bagi 
warga biasa yang menunjukkan keberanian mereka di tengah krisis ini. Dia 
menggarisbawahi dokter, perawat, pekerja supermarket, polisi, relawan, 
imam, dan biarawati. 


