
“Ketekunan dan 
kelembutan tanpa 
batas harus dicu-
rahkan Legio Maria 
kepada jiwa-jiwa 
yang tidak ternilai 
harganya” 

Para legioner terkasih,  
 Dalam Buku Pegangan bab 39 
nomor 2 tertulis judul ketekunan dan 
kelembutan tanpa batas harus dicurah-
kan Legio Maria kepada jiwa-jiwa yang 
tidak ternilai harganya. Rasanya judul ini 
pas dengan keadaan kita sekarang. 
Bukan hanya rapat dan kunjungan Legio 
Maria yang ditiadakan untuk sementara 
waktu, namun bahkan gereja pun tutup. 
Mengapa harus meniadakan rapat dan 
kunjungan? Bukankah rapat adalah jan-
tung bagi kerasulan Legio?  Masihkah 
Legio Maria akan bertumbuh setelah 
masa pandemi nanti ? 
 Pandemi ini amat membahaya-
kan, terutama cara penularannya. Covid 
19 menular melalui droplet atau tetesan 
ludah yang sering kali tak sengaja keluar 
ketika orang berbicara. Droplet bisa 
menempel di benda-benda di sekitar kita, 
yang juga kalau tersentuh oleh kita, 
maka kita pun akan tertular. Itu sebabnya 
kita diharuskan memakai masker kain 
dan sering mencuci tangan dengan 
sabun. Kita malah harus menjalani 
karantina atau jarak jarak aman satu 
sama lain agar tidak saling menulari.     
 Oleh karena itu, rapat-rapat 
Legio kita tiadakan dulu sampai pandemi 
ini berlalu. Namun jangan lupa untuk 
terus berdoa dari tesera, membaca dan 
mempelajari buku pegangan dan mengi-
kuti perayaan ekaristi yang disiarkan 

secara streaming baik oleh televisi atau 
on line internet. Berteduhlah atau 
tenanglah bersama Bunda Maria, 
Panglima kita. Jauhkan diri anda dari 
perasaan duka, emosi, marah atau sakit 
hati. Terimalah pandemi sebagai 
kesempatan untuk memurnikan 
ketekunan sebagai pasukan Maria yang 
untuk sementara harus berlindung 
dalam benteng pertahanan. 
 Percayalah pandemi ini tidak 
akan membunuh Legio Maria. 
Sebaliknya justru membuat kita semakin 
rindu untuk segera rapat dan merasul 
lewat kunjungan ke rumah-rumah umat 
kembali. Memang kita terjebak dalam 
pandemi ini, namun tak lama lagi sinar 
kemenangan. Jangan murung, jadilah 
anak-anak Terang .  Amin 

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

Berita dari Vatikan 
 Sri Paus mendorong umat 

untuk menemukan kembali 
“Keindahan berdoa Rosario di 
t e n g a h  k e l u a r g a ” . 
Beliau  menganjurkan berdoa 
d e n g a n  s e d e r h a n a . 
Kenangkanlah wajah Yesus 
dengan hati Santa Maria akan 
menjadikan kita semakin 
bersatu sebagai keluarga 
rohani dan akan membantu kita 
menghadapi pandemi Covid 19. 
A k h i r n y a  b e l i a u  p u n 
menganugerahkan 2 doa 
kepada Maria yang bisa kita 
gunakan selama bulan Mei 
2020 ini.  

Berita Senatus 

 Karena adanya penyebaran wabah Covid 19 yang begitu 
cepat, maka proyek-proyek Peregrinatio Pro Christo (PPC) 
yang dirancangkan oleh Konsilium Dublin dan akan 
dijalankan pada bulan April 2020 diputuskan untuk ditunda 
sampai ada pemberitahuan selanjutnya. 

 Semua perpustakaan umum kota Dublin dan sekitarnya 
telah menerima buku “Miracles on Tap” karangan bapak 
Frank Duff yang diterbitkan kembali dalam rangka 
perayaan menyambut seabad Legio Maria. Buku ini berisi 
awal berdirinya Legio Maria, karya-karyanya lengkap 
dengan suka-duka para legioner beserta hasil-hasil karya 
kerasulan Legio Maria yang mengagumkan di Kota Dublin. 

 Rapat Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 3 Mei 
2020 belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Jawa Timur termasuk zona merah untuk 
pandemi Covid-19. Pemerintah menghimbau agar tetap tinggal di rumah dan menerapkan social 
distancing (jaga jarak). 



Hal3 Mei 2020 

Berita Senatus 
 Pemimpin Rohani dan Per-

wira Senatus Sinar Bunda 
Karmel Malang, mengucap-
kan “ Selamat Paskah 
kepada Pemimpin Rohani 
Dewan, Pemimpin Rohani 
Presidium serta seluruh 
Perwira dewan, Perwira 
Presidium dan seluruh le-
gioner. 

 
 
 
 Semestinya Senatus akan berkunjung ke Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura pada 

bulan April 2020 untuk dilaporkan pada Rapat Senatus bulan Mei 2020, namun kunjungan 
tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. Semoga pandemi Covid
-19 segera berlalu dan kegiatan Legio Maria dapat berjalan dengan baik. 

 
 Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Perwira Senatus akan berkunjung ke Kuria Ratu Para 

Rasul Bali pada bulan Mei 2020 untuk dilaporkan pada Rapat Senatus bulan Juni 2020, namun 
kunjungan tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. 

 
 Senatus menghimbau agar masa pandemi Covid-19 legioner mengikuti perayaan ekaristi yang 

disiarkan secara streaming baik oleh televisi atau on line internet. 
 
 Selama Bulan Mei 2020 ini, umat Katolik Indonesia diajak mendoakan ‘Doa Rosario Laudato Si’, 

yang dipimpin oleh para Uskup. Senatus menghimbau agar selama bulan Mei seluruh legioner, 
aktif mengikuti Doa Rosario "Laudato Si"  setiap hari Pukul 20.00 WIB disiarkan lewat Channel 
Youtube Hidup TV (youtube.com/HidupTv/live) atau Channel Youtube masing-masing 
keuskupan/paroki/komunitas.  

 PARA USKUP yang akan memimpin doa Rosario "Laudato Si"  tgl 1- 15 MEI 2020: 
1. Jumat, 1 Mei  KAJ, Kardinal Ignatius  Suharyo  
2. Sabtu, 2 Mei Bandung, Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C.  
3. Minggu, 3 Mei KAS, Mgr. Robertus Rubiyatmoko  
4. Senin, 4 Mei Purwokerto, Mgr Christophorus Tri Harsono  
5. Selasa, 5 Mei Malang, Mgr Henricus Pidyarto G., O.Carm  
6. Rabu, 6 Mei Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM 
7. Kamis, 7 Mei Tanjungkarang, Mgr.Harun Yuwono 
8. Jumat, 8 Mei  Ketapang,  Mgr. Pius Riana Prapdi 
9.  Sabtu 9 Mei Surabaya,  Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono 
10.Minggu, 10 Mei, Palangka Raya,  Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka,  MSF 
11. Senin, 11 Mei Pontianak, Mgr. Agustinus Agus 
12. Selasa 12 Mei Palembang,  Mgr Aloysius Sudarso SCJ 
13. Rabu, 13 Mei, Bogor, Mgr Paskalis Bruno Syukur, OFM 
14. Kamis, 14 Mei Makassar,  Mgr.  John Liku-Ada' 
15. Jumat, 15 Mei Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat 



Dua Doa Paus Fransiskus untuk didoakan bulan Mei 

Doa ke-1 Doa ke-2 


