
“Spiritualitas dan 
Sistem Legio 
Maria mengha-
ruskannya men-
yatukan diri den-
gan Allah Tritung-
gal.” 

Para legioner terkasih,  
 Pada hari ini Minggu 5 Juli 
2020, Senatus Sinar Bunda Karmel 
Malang genap berusia 56 tahun. 
Senatus Malang diresmikan pada 5 
Juli 1964 oleh Sr. Joaquina Lucas, 
utusan Konsilium dari Dub-
lin. Sebelumnya perintisan Legio 
Maria di Indonesia terjadi tahun 1950
-an diawali oleh Miss Theresia Shu 
(seorang Legioner dari Hongkong) 
yang menjadi envoy di beberapa 
kota Sumatera dan Jawa. Juga alm. 
Romo Paul Jansen CM yang memu-
lai Legio Maria di Kediri dan seki-
tarnya. Tahun 1961 Malang telah 
menjadi Kuria dengan beberapa pre-
sidium dan dalam tempo tidak terlalu 
berkembang menjadi Komisium dan 
akhirnya menjadi Dewan Senatus 
Pertama di Indonesia.  
 Sungguh tak terbayangkan, 
bagaimana biji kecil itu telah di-
tanam, bertumbuh dan kini berbuah 
subur di mana-mana. Tentu ini 
hanya karena rahmat Allah dan restu 
Bunda Suci Maria. Juga karena kita 
memelihara Spiritualitas dan Sistem 
Legio yang sedemikian rupa se-
hingga Legio Maria mampu berbagi 
iman, harapan dan kasih di dunia 
yang gersang ini. Legio Maria tak 
pernah merasa sepi dan sendirian. 
Spiritualitas dan Sistem Legio Maria 
mengharuskannya menyatukan diri 
dengan Allah Tritunggal, meneladan 
Santa Perawan Maria dan berjuang 

bersama Gereja Katolik yang Satu, 
Kudus dan Apostolik.  
 Kedepan Senatus Malang 
memiliki tantangan besar; yakni re-
generasi anggota dan perwira. Kita 
membutuhkan tenaga-tenaga baru 
yang segar dan penuh semangat 
sebagaimana para pendahulu kita 
telah berjuang. Dulu Senatus Ma-
lang harus melakukan supervisi ke 
pulau-pulau yang jauh, dan ternyata 
mereka bisa. Kini karya kita jauh 
lebih mudah, apalagi telah ada 
Senatus Bejana Rohani Jakarta 
yang melayani Indonesia bagian 
Barat dan Senatus Maria Diangkat 
ke Surga Kupang yang melayani 
kepulauan Nusa Tenggara Timur.  
 Dengan penuh keyakinan, 
mari menatap kedepan. Kemenan-
gan ada di tangan kita, jika hari ini 
kita isi tabung panah kita dengan 
panah karya doa, kasih dan kerasu-
lan nyata. Jangan lupa system dan-
spiritualitasa dalah hal vital yang 
harus dijaga. Dirgahayu Senatus 
Sinar Bunda Karmel Malang. 
Semoga Tuhan senantiasa 
memberkatimu. Amin.  

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

Berita dari Vatikan 

Koresponden Konsilium Dublin untuk Senatus  Malang mengagumi rapat ke 771 Senatus 
Malang Minggu 7 Juni 2020 yang lalu. Hal ini dikarenakan Dewan Konsilium sendiri belum 
berani rapat sampai hari ini. Secara bertahap, Gereja di Irlandia akan dibuka kembali akhir 
Juni ini. Juga rapat-rapat presidium  dan dewan-dewannya akan mulai lagi setelah Juli 2020 
ini. 

 Paus Emeritus Benediktus 
XVI melakukan perjalanan 
selama lima hari ke Jerman 
terhitung mulai Kamis 18 
Juni 2020 untuk mengun-
jungi kakaknya yang sedang 
sakit, Pastor Georg 
Ratzinger. Ini merupakan 
perjalanan keluar Italia per-
tama dari paus berusia 93 
tahun itu sejak pengunduran 
dirinya pada 2013. 

 
 Paus Fransiskus meminta 

umat beriman untuk 
bergabung dengannya 
dalam doa untuk upaya 
melahirkan komitmen 
baru  untuk melindungi para 
pengungsi dan migran, 
terlebih di masa krisis virus 
corona ini. Hal ini 
disampaikan beliau setelah 
mendaraskan Doa Angelus, 
Minggu, 21 Juni 2020, Paus 
memohon penghormatan 
dan kepedulian terhadap 
para pengungsi mengingat 
bahwa pada hari Sabtu, 20 
Juni PBB memperingati Hari 
Pengungsi Sedunia.  



Hal3 Juli 2020 

Berita Senatus 
 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, me-

ngadakan rapat dewan Senatus pada 5 Juli 
2020 bertepatan dengan perayaan HUT 
Senatus Sinar Bunda Karmel Malang yang 
ke-56 tahun, walaupun dalam kondisi yang 
belum kondusif dan harus menggunakan pro-
tokol kesehatan yang dianjurkan untuk 
mencegah penularan Covid-19 .  

 Perwira Senatus Malang, sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas kun-
jungan atau supervisi ke dewan dan presidium yang tergabung langsung ke Sena-
tus.  

 Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Perwira Senatus akan berkunjung ke Regia 
Ratu Para Rasul Semarang dan Kuria-Kuria di Merauke  pada bulan Juli 2020 
untuk dilaporkan pada Rapat Senatus bulan Agustus 2020, namun kunjungan 
tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. 

 Kegiatan Senatus Malang pada bulan Agustus adalah Pertemuan Kaum Muda dan 
Rapat Panitia HUT LM ke-100th, ditunda sampai keadaan kondusif. 

 Perayaan HUT Legio Maria ke-99 akan dibicarakan pada rapat senatus bulan Juli 
2020. Dalam agenda kerja senatus September 2020,  HUT Legio Maria dan 
Pertemuan Tahunan/Rekoleksi LM dilaksanakan per Kuria. Untuk Kuria Senatus 
akan dibicarakan dalam rapat dewan Senatus 

Laporan Dewan 
Kuria Bunda Hati Kudus Bupul  
 
Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke  aktif menjalankan tugas visitasi ke presid-
ium asuhannya. Kuria ini juga berhasil menyelenggarakan misa tutup tahun karya 
2019 dan buka tahun karya 2020 dan  menyelenggarakan novena 3x Salam Maria. 
Senatus mengucapkan profisiat atas usaha perluasan membuka pra presidium baru 
walaupun terhenti sementara karena kendala transportasi/kondisi jalan yang sulit di 
lalui. Semoga para perwira kuria tetap semangat dan kompak dalam menjalankan tu-
gas dewan. 



Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, 16 Juli  

Gunung Karmel adalah sebuah gunung di dataran Galilea. Gunung 
Karmel jadi terkenal pada jaman Nabi Elia, Nabi yang hidup 
sebelum Kristus dilahirkan. Elia mengadakan mukjizat di sana. 
Kitab Pertama Raja-Raja Bab 18 mengisahkan bagaimana Elia 
dengan gagah berani menghadapi 450 dewa palsu Baal. Melalui 
doa-doanya Elia mendatangkan mukjizat dari Tuhan. Berabad-abad 
kemudian, sekitar tahun 1200-an, sekelompok biarawan Eropa 
mulai tinggal di Gunung Karmel. Mereka menghormati Maria Bunda 
Allah sebagai Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Oleh 
karenanya orang mulai menyebut mereka sebagai para biarawan 
dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Itulah asal mula 
terbentuknya Ordo Karmel.  Bunda Maria dari Gunung Karmel (atau 
Maria Bunda Karmel) adalah gelar yang diberikan kepada Bunda 
Maria dalam perannya sebagai pelindung Ordo Karmelit. Bunda 
dari Gunung Karmel tidak terlepas dari sejarah berdirinya Ordo 
Karmel. Dimulai dari St. Berthold dan para kelompok pertapa di 
Gunung Karmel, yang meniru cara hidup Nabi Elia. Perang dan 
penganiayaan membuat beberapa biarawan harus mengungsi ke 

wilayah Eropa. Dikisahkan bahwa pada 16 Juli 1225, Bunda Maria meminta Paus Honorius III untuk mengesahkan Ordo 
ini, yang dilakukan oleh Paus Honorius pada 30 Januari 1226. Selanjutnya Bunda Maria menampakan dirinya kepada St. 
Simon Stock, Prior Jendral Ordo Karmel, setelah mendengar doanya. Bunda Maria kemudian memberikan skapulir coklat 
dan menjanjikan keselamatan bagi mereka yang menggunakannya. Pesta/Peringatan ini pada awalnya hanya dirayakan 
oleh Ordo Karmel dan mendapat persetujuan dari Paus Siktus V pada tahun 1587. Peringatan ini sempat dilarang 
dirayakan di luar komunitas Karmelit, tetapi pada 21 November 1674, Paus Klemens X mulai memberikan izin perayaan 
di negara-negara tertentu, hingga pada akhirnya, pada 24 September 1726, Paus Benediktus XIII menetapkan perayaan 
ini dirayakan oleh seluruh Gereja Latin. Penggunaan skapulir coklat terus dipertahankan oleh keluarga besar Ordo 
Karmel dan Ordo-Ordo lain. Bulla Sabbatina merupakan bulla yang menerangkan bagaimana skapulir coklat dapat 
membebaskan pengguna skapulir dari api penyucian. 

Doa kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel 
Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, jadilah pengharapan kami terus menerus. 
Maria, murid Tuhan yang sempurna, buatlah kami juga setia kepada-Nya. 
Maria, kusuma Karmel, penuhilah kami dengan sukacitamu. 
Perawan Maria, keindahan Karmel, tersenyumlah pada kami yang mencintaimu. 
Bunda Karmel yang lemah lembut, peluklah kami sebagai putra/i-mu. 
Maria, Ibu yang tiada bandingnya, ingatlah selalu akan anak-anakmu. 
Perawan suci, bintang samudra, jadilah lampu mercusuar bagi kami. 
Kerudung yang melindungi, lindungilah kami dengan mantol cintamu. 
Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang memohon bantuanmu. 
 
Marilah berdoa (B. Latin: Oremus) 
Bapa yang Mahakuasa, pandanglah kami anak-anak-Mu dan topanglah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga kami, yang 
menghormati Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, senantiasa bergembira atas perlindungannya yang tak pernah 
gagal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.  


