
“Legio kemudian 
melihat Bunda 
Maria sebagai 
jalan menuju 
Kristus itu 
sendiri Ad Jesum 
per Mariam.” 

Para legioner terkasih,  
 Legio Maria Menampilkan 
Wajah Sejati Gereja Katolik 
adalah ungkapan kegembiraan 
Paus Yohanes XXIII kepada Ba-
pak Frank Duff. Sri Paus yakin 
betapa Legio Maria mencintai 
Gereja. Legio Maria harus berada 
di jantung Gereja karena dedikasi 
dan pengabdiannya. Cinta Legio 
kepada Gereja tampak dalam 
buku pegangan terutama tentang 
paham Gereja sebagai Tubuh 
Mistik Kristus. Pengabdian Le-
gioner di didasarkan pada  doktrin 
ini.  
 Gereja adalah ruang yang 
ditawarkan oleh Kristus dalam 
sejarah di mana kita dapat 
bertemu dengan-Nya. Pembapti-
san membawa kita masuk dalam 
ruang kudus ini. Bahkan kita 
menjadi satu keluarga yang pe-
nuh dengan nuansa kasih. Atas 
nama kasih, Legio merasul demi 
memenangkan jiwa-jiwa untuk 
berjumpa dan tinggal dalam Kris-
tus.  
 Legio kemudian melihat 
Bunda Maria sebagai jalan 
menuju Kristus itu sendiri Ad Je-
sum per Mariam. Peran Bunda 
Maria begitu penting bagi ke-
hadiran Kristus dan Gereja. Per-

annya bukan hanya bersedia 
mengandung dan melahirkan 
Yesus, Bunda Maria juga men-
dampingi Yesus dan murid-murid
-Nya. Demikianlah Legio ingin 
dipimpinnya agar dapat mengan-
tar banyak Jiwa kepada Kristus.  
 Kini genap 99 tahun Legio 
Maria berkiprah. Semoga kar-
yanya membuat bangga, gem-
bira dan semangat bagi Gereja 
dan segenap umat manusia. Kita 
semua bersaudara. Amin.  
 

Santo Paus Yohanes XXIII  
 
RD. Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Dalam surat koresponden terakhir dari Dublin 23 Agustus 2020, telah tampak logo 
perayaan 100 tahun Legio Maria. Inilah saatnya kita bersukacita dan semakin 
bersemangat dalam merasul bersama Bunda Maria.  

 Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendukung seruan Sri 
Paus untuk akses yang adil dalam memperoleh vaksin 
covid 19. Dalam twiternya 19 Agustus 2020, Sri Paus 
menyatakan bahwa usaha menemukan vaksin dan obat 
covid itu penting, namun juga cara untuk mem-
perolehnya dengan adil bagi semua pihak.  

 Sebelumnya Sri Paus menyoroti bahwa covid 19 telah 
mengungkapkan betapa sering kali dunia tidak mengin-
dahkan martabat manusia. Bapa Suci mendesak soli-
daritas dunia untuk bersama-sama mengatasinya.  

Berita Senatus 
 Perwira Senatus Malang, sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas kunjungan atau su-

pervisi ke dewan dan presidium yang tergabung langsung ke Senatus.  

 Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Perwira Senatus akan berkunjung ke v untuk dilaporkan 
pada Rapat Senatus bulan Oktober 2020,namun kunjungan tersebut juga ditunda karena 
Banyuwangi masih zona merah. 

 Pertemuan Kaum Muda dengan google meet untuk membicarakan pembentukan Panitia HUT 
LM ke-100th telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB dan telah ter-
bentuk panitia SC yaitu perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang dan panitia OC dengan 
susunan panitia sebagai berikut: 

 Ketua  : Sdr. Cornelius Kristian (Pres Mater St Spei) 

 Wakil Ketua : Sdri Pauline (Kuria Maria Assumpta) 

 Sekretaris I : Sdri Novi (Presidium Mater St Spei) 

 Sekretaris II : SdriLedy (Presidium Bintang Timur Landungsari) 

 Bendahara I : Sdri Lucy Trifita ( Kuria Maria Angelorum) 

 Bendahara II : Sdri Maria Djuwariyah( Kuria Maria Assumpta ) 
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Berita Senatus 
 Perwira Senatus Malang dan Pemimpin Rohani Senatus telah mengadakan pertemuan virtual 

(google meet) pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB dengan semua perwakilan dewan 
dan presidium  asuhan dan Panitia HUT 100th. membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 
peringatan100 tahun Legio Maria. 

 Perayaan HUT Legio Maria yang ke-99th akan dilaksanakan se-
cara Virtual pada hari Senin tanggal 7 September 2020, diawali 
dengan doa Tessera serentak pukul 15.15 secara pribadi di tem-
pat masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan Misa secara 
live streaming pukul 16.00 WIB. Semua legioner diundang untuk 
mengikuti misa HUT Legio Maria ke-99, sekaligus pelantikan 
panitia HUT Legio Maria yang ke-100th. Kegiatan menyambut 
100thn LM akan diberitahukan melalui perwakilan dewan dan pre-
sidium yang menjadi panitia HUT Legio Maria yang ke-100th 

 
 
 Dewan dan presidium dipersilahkan untuk menyelenggarakan rapat seadanya dengan ijin dari 

pastor Paroki setempat. 
 Pada masa pandemi ini korespondensi tetap dijalankan, dewan dan presidium diminta untuk 

membuat laporan sesuai jadwal dan laporan disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-
masing. 

Laporan Dewan 
Komisium Maria Ratu Rosario Makassar  
Komisium Ratu Rosari Makassar Komisium berdoa novena 3 x Salam Maria pada tanggal 1-9 Mei 
2020, mengikuti doa Rosario yang dipimpin oleh Uskup – Uskup di Indonesia secara bergantian. 

Tugas Kuria asuhan yaitu Kuria Ratu Pencinta Damai memberikan program mendoakan dari rumah 
bagi orang-orang yang sakit dan melaksanakan doa novena 3 x Salam Maria.  

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura belum dapat melakukan rapat dewan maupun rapat 
Presidium. 

Kuria Bunda Penebus Merauke  
Kuria Bunda Penebus Merauke sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium-
presidrium asuhannya dan menjaga agar system LM dipatuhi. Senatus mengucapkan profisiat atas 
usaha perluasan dan pembentukan presidium di wilayah Kuria Bunda Penebus, yaitu terbentuk Pra 
Presidium Ratu Semesta Alam Wayau, Pra Presidium Yunior Maria Bunda Yesus Candra Jaya dan 
Pra Presidium  Maria Fatima Baad di bawah Pra Kuria Bunda Segala Rahmat di paroki Kumbe. 
Terbentuk Pra Presidium Bunda Maria Ratu Penyalur Segala Rahmat di paroki Kristus Raja Mopa 
Lama dibawah Kuria Bunda Penebus.  



Berhadapan dengan krisis iman dan identitas, kita dapat belajar dari orang 
Yahudi di pembuangan dan dari para rasul yang ditinggalkan oleh Yesus: 
1.  Orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan 

mereka dihancurkan, Bait Allah diruntuhkan, dan mereka diangkut ke 
pembuangan. Menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan 
kepada mereka kebenaran mengenai Allah mereka. Dialah yang 
menciptakan segala sesuatu, yang dapat melakukan hal yang mustahil, 
yaitu membawa mereka kembali ke tanah air. Dengan cara demikian, 
orang Yahudi di pembuangan menyadari identitas mereka, yaitu umat 
yang percaya kepada Allah Pencipta dan Mahakuasa. Kesadaran akan 
identitas ini membuat mereka menjalani kehidupan sebagai orang 
percaya di tanah pembuangan. 

2.  Para Rasul Yesus menghadapi krisis iman dan identitas ketika Yesus 
ditangkap dan disalibkan. Dalam situasi krisis ini, Yesus yang bangkit 
dari kematian menjumpai mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya 
Dia. Dengan kebangkitan-Nya Yesus membukti-kan bahwa Dia adalah 
Anak Manusia berkuasa atas Kerajaan Surga. Ia berkuasa 
memasukkan orang ke dalam kerajaan-Nya atau menolaknya. Dengan 
mengenal identitas Yesus, para murid dapat mengenal identitas 
mereka, yaitu sebagai pengikut Anak Manusia yang akan mewarisi 
Kerajaan Surga, dan dapat hidup sesuai dengan identitas mereka itu. 

 
Dalam kedua pengalaman tersebut, kita melihat tiga hal yang harus disadari ketika orang menghadapi krisis iman dan 
identitas: 
1.  Kebenaran mengenai Allah. Kebenaran ini menjelaskan siapa Allah yang kita percaya dan apa yang dikehendaki-Nya. 

Kebenaran mengenai Allah inilah kabar baik yang perlu disadari oleh orang yang menghadapi krisis iman dan 
identitas. 

2. Identitas orang beriman. Di hadapan Allah yang kita percaya, kita dapat mengenal diri kita dan menemukan identitas 
kita. Dengan melihat kebenaran tentang Allah, kita dapat melihat relasi kita dengan Allah. 

3. Cara hidup menurut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup 
kita. Kesadaran akan identitas ini menuntun kita untuk menjalani hidup dengan benar. 

 
Dalam Pendalaman Kitab Suci ini kita akan mendalami kebenaran mengenai Allah yang kita imani diri dan yang menjadi 
sumber identitas kita. Kebenaran ini kita temukan dalam Kitab Suci dan kita akan mendalami empat perikop yang 
menyatakan kebenaran mengenai Allah yang menyatakan diri dalam Yesus dan mengenai orang-orang yang percaya 
kepada-Nya. Keempat perikop tersebut adalah: 
I. 1 Yohanes 4:7-21 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah Kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasih-Nya 

melalui Yesus Kristus.Allah adalah kasih. Iman Kristiani didasarkan pada kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia, yang 
diciptakan-Nya. Untuk memahami kebenaran mengenai Allah ini, kita perlu memahami bagaimana mengasihi. Orang yang 
mengasihi orang lain memiliki dua ciri:  

    1). menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia dan  
    2). rela berkurban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. 
II. Matius 25:31-46 yang menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Manusia yang berkuasa atas Kerajaan Surga. Anak 

Manusia itu sendiri akan menjadi raja yang kekal. Selama-lamanya Ia akan memegang kuasa sebagai raja atas 
kerajaan surga.  Semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan Anak Manusia dan setiap orang akan 
diadili menurut perbuatannya. 

III. Lukas 5:1-11 yang mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan, kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya oleh-Nya. 
IV. Kisah Para Rasul 2:37-47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, 

yaitu Gereja.  
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