
“Menghayati 
Tritunggal 
Mahakudus 
sebagai Legio 
Maria, adalah 
menghayati kasih 
Allah dan 
pengabdian diri 
seperti Bunda 
Maria.” 

Para legioner terkasih,  
 Hari ini Minggu 7 juni 
2020, Senatus Sinar Bunda Kar-
mel Malang kembali mengadakan 
rapat setelah Corona Virus 
Diases19 menyerang seluruh 
dunia. Dewan Konsilium di Dublin 
hingga sekarang masih belum 
menyelenggarakan rapat. Rapat 
ini bukanlah suatu kebetulan 
terjadi. Hari ini juga menjadi hari 
kelahiran Bapak Frank Duff, Pen-
diri Legio Maria. Seratus sebelas 
tahun lalu yakni 7 Juni 1889, 
beliau dilahirkan. Lebih dari itu, 
hari ini adalah Hari raya 
Tritunggal Mahakudus.  
 Apa arti semua ini bagi 
kita?  Kita semua hidup dalam 
cinta dan penyelenggaraan ilahi 
seperti Bunda Maria. Oleh 
Marialah, Allah Bapa memperoleh 
Putra dan anak-anak Allah. Oleh 
Maria pula, Allah Putra dikandung 
dan dilahirkan. Maria setia 
menemani-Nya sampai di bawah 
kayu salib. Roh Kudus akhirnya 
turun memenuhi Gereja saat para 
murid Yesus berdoa bersama 
Maria.  
 Sungguh indah hari ini. 
Kita mengenang kelahiran Bapak 
Frank Duff. Kita merayakan ke-
muliaan Tri Tunggal Mahakudus. 

Dan kita memulai lagi rapat 
Legio Maria dengan protokol 
new normal. Kini tugas kita 
melanjutkan kembali karya Legio 
Maria. Menghayati Tritunggal 
Mahakudus sebagai Legio 
Maria, adalah menghayati kasih 
Allah dan pengabdian diri seperti 
Bunda Maria.  
 Semoga lewat perantara-
an doa Bunda Maria dan Bapak 
Frank Duff, kita semua diberi 
ketabahan, keteguhan semangat 
dan kesehatan demi keberhasi-
lan segala rencana-rencana kita. 
Amin.  
 

RD. Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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“Para Legioner dan Tritunggal Mahakudus”  
Buku Pegangan LM Bab 7 hal. 44– 45 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Setelah beberapa waktu ditutup, mulai hari Senin 18 Mei 2020 Gereja Santo Petrus di Vatikan 
dan gereja gereja di kota Roma mulai dibuka kembali. Tentu saja diberlakukan juga penerapan 
protokol ketat bagi pengunjung gereja-gereja ini. 

 
 Pada hari Sabtu 30 Mei 2020 menjelang Hari Raya Pantekosta, Paus Fransiskus telah berdoa 

Rosario di Taman Doa Vatikan. Paus memohon dengan perantaraan Bunda Maria untuk 
terhalaunya wabah covid 19. Doa ini sekaligus menutup rangkaian doa Rosario di bulan Mei.  

Berita Senatus 

 Saudari Helen Murphy, koresponden kita di Dublin mengatakan Dewan Konsilium meniadakan 
rapat paling tidak sampai bulan Agustus 2020. Situasi Pandemi Covid 19 sangat menakutkan. 
Ruangan rapat amat terbatas. Orang di Irlandia tidak boleh berpergian lebih dari 5 km dari 
rumahnya. Sekolah-sekolah ditutup. Umat hanya mengikuti Misa dan Rosario di rumah masing-
masing lewat televisi.  

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, mengadakan rapat dewan Senatus pada bulan Juni 2020 
walaupun dalam kondisi yang belum kondusif.  

 
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas kunjun-

gan atau supervisi ke dewan dan presidium yang tergabung langsung ke Senatus. Sampai saat 
ini kondisi belum kondusif untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Kita terus berdoa supaya 
pandemi Covid-19 ini segera berlalu dan kita dapat menjalan tugas kerasulan Legio Maria den-
gan baik 

 
 Agenda Kerja Senatus Juni 2020 seharusnya kunjungan dan pembinaan ke luar pulau. Perwira 

Senatus seharusnya berkunjung dan supervisi dewan serta pembinaan ke Kuria-kuria yang ada 
di Keuskupan Merauke. 



Hal3 Juni 2020 

Berita Senatus 
 
 Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Perwira Senatus akan berkunjung ke Komisium Ratu Ro-

sari Makasar pada bulan Juni 2020 untuk dilaporkan pada Rapat Senatus bulan Juli 2020, 
namun kunjungan tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah keadaan kondusif. 

 
 Senatus Malang juga memberitahukan bila sampai bulan Juli situasi belum kondusif maka kun-

jungan ke Regia Ratu Para Rasul Semarang juga akan ditunda. 
 
 Romo Pemimpin Rohani Senatus Malang RD. Emanuel Wahyu Widodo dan presidium-presidium 

yang ada di Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Malang mengadakan Katekese 
Iman “ Allah dan Maria” secara live. Katekese ini dilaksanakan pada Jumat, 8 Mei 2020 pukul 
18.30 WIB. di wakili oleh Pres Annunciata dan Pres Mater Santa Spei ( Legio kaum muda). 
Masing-masing Presidium di wakili oleh 3 orang legioner dan Katekese di iringi koor dari Presid-
ium Santa Spei. Acara ini dilakukan dalam rangka bulan Maria dan memperkenalkan Legio Maria 
kepada umat dan agar Legio lebih di kenal dan di minati. 



Renungan Minggu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus:  

“Misteri Tritunggal Kudus adalah Dinamika Hidup Kasih yang Penuh Misteri” 

Setelah kita merayakan hari raya Pentakosta, hari turunnya 
Roh Kudus atas para Rasul, hari lahirnya Gereja,  hari ini kita 
merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus: Bapa, Putera dan 
Roh Kudus. Satu Allah tiga pribadi. Misteri Tritunggal yang 
merupakan sebuah rumusan keyakinan bukan untuk bahan 
debat serang menyerang, melainkan untuk direnungkan agar 
pengalaman akan Allah dan hubungan dinamikanya dengan 
kehidupan manusia menjadi mendalam. Warta Tritunggal 
adalah warta gembira tentang Allah yang dalam dinamika 
yang istimewa mencintai manusia dengan cara dan gaya 
yang menakjubkan! 

 

Misteri Tritunggal merupakan dinamika kasih yang mengagumkan itu. terkandung seluruh kasih 
Allah kepada manusia dan terlaksananya kasih itu dengan menakjubkan. Misteri kasih itu 
bersumber pada Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa bagi manusia, dalam AnakNya yang 
diutus untuk membela kepentingan manusia, dan Roh-Nya yang mendorong dan 
menggerakkan kasih itu sehingga menyuburkan. Karena hubungan Allah dan manusia adalah 
hubungan kasih, maka jawaban manusia tidak lain dari penyerahan utuh yaitu iman 
kepercayaan. Dalam iman inilah manusia mendapatkan kurnia Allah dan kedamaian bagi 
hidupnya. 

Pewartaan atas renungan orang beriman tentang misteri ini terutama dipusatkan pada diri 
Yesus Kristus, yang tampil sebagai Anak Allah yang disayangi, hidup penuh dengan Roh-Nya, 
dan menularkan Roh itu juga kepada orang beriman. Dalam diri Yesus Kristus Allah 
menyatakan diri sebagai pencinta manusia yang mengagumkan. Pengalaman akan Allah yang 
mengagumkan dalam diri Yesus Kristus inilah yang dirumuskan dengan gambaran Bapa, Anak 
dan Roh Kudus. 

Pengalaman itu merupakan pengalaman sejarah keselamatan Allah bagi manusia. Pengalaman 
seluruh sejarah keselamatan ini dinyatakan dalam misteri Allah Tritunggal. Karena itu, 
pengalaman akan Allah Tritunggal terungkap nyata dalam pengalaman iman, dalam dalam 
keseharian hidup kita akan Allah Tritunggal. Di sinilah kita dituntut untuk beani memberikan 
kesaksian hidup atas pengalaman iman ini, bahwa Bapa yang telah memanggil kita penuh 
cinta, terjelma dalam Putera yang menyertai kita dalam Roh.  Persatuan mesra penuh kasih 
dengan Allah Tritunggal semakin menggerakkan kita untuk terus membangun persatuan kita 
satu sama lain dalam semangat Allah Tritunggal, sehingga pada akhirnya kita menemukan dan 
mengalami kebahagiaan, keberanian dan nilai yang berharga yang bertumpu pada misteri 
hidup yang menampilkan ciri-ciri ilahi sebagai daya kekuatan perjuangan hidup. 

Fransiskus Emanuel da Santo, PR ; Sekretaris Eksekutif, Komkat KWI, Jakarta. 
(https://komkat-kwi.org/2019/06/15/renungan-minggu-hari-raya-tritunggal-maha-kudus-misteri-tritunggal-kudus-adalah-
dinamika-hidup-kasih-yang-penuh-misteri/) 


