
“Santa Maria 
Bunda Allah, 
doakanlah kami 
sekarang dan 
waktu kami 
mati” 

Para legioner terkasih,  
Manusia adalah mahluk yang fana, 
artinya hidup kita di dunia ini hanya 
sementara saja. Bahkan orang 
yang sampai berkata: hidup ini se-
kedar mempersiapkan kematian. 
Kehidupan dan kematian seolah 
bukan lagi suatu kontradiksi, tapi 
justru suatu progresif atau beruru-
tan. Karena hidup maka kita akan 
mati. 

Ada yang kurang dari pemikiran ini. 
Sebagai orang beriman kita tahu 
bahwa Tuhan tidak mencipta ke-
matian. Allah mencipta kehidupan 
kekal. Konsep kehidupan kekal 
memang sering rancu. Antara 
orang Farisi dan Saduki berdebat 
hebat tentang makna kebangkitan 
orang mati. Akhirnya Tuhan Yesus 
menjelaskan lewat perumpamaan-
perumpamaan : Perumpamaan 
Pesta Nikah, Gadis-gadis yang Bi-
jak dan yang Bodoh, Perum-
pamaan Pengadilan Akhir yang 
memisahkan kambing dan domba 
dan sebagainya. Dan puncaknya 
adalah peristiwa sengsara, wafat 
dan kebangkitan-Nya. 

Demikianlah, kehidupan kekal 
adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari hidupdan kema-
tian kita. Marilah kita siapkan-
segalanya dari sekarang. Pada 
waktu kematian tidak ada 
kekayaan dan kekuasaan yang 
dapat menghibur kita, kecuali doa, 
terlebih doa Salam Maria: “Santa 
Maria Bunda Allah, doakanlah 
kami sekarang dan waktu kami 
mati”. Amin Juga doa yang 
dipesankan Bunda Maria pada 
penampakannya di Fatima: Ya 
Yesus yang baik, ampunilah dosa 
kami. Selamatkanlah kami dari api 
neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke 
dalam surga, terutama mereka 
yang sangat membutuhkan kera-
himan-Mu. Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Dewan Konsilium Dublin telah menerima kabar wafatnya Suster Columba Lambe di 
Biara Keluarga Kudus Liverpool tanggal 18 September yang lalu. Ia adalah adik Al-
posus Lambe envoy kita. Semoga ia beristirahat dalam damai.  

 Dewan Konsilium Dublin mengadakan doa Rosario setiap malam pada pukul 8.30 
waktu Greenwich (GMT) melalui zoom dengan meeting ID 811 4083 3503 dan 
Password : 876433 

 Dewan Konsilium Dublin juga mengadakan konferensi via zoom dengan tema :”A 
new World of Mary” dengan pembicara Eddie Stones, Romo Basil Cole O.P. and Romo Colm-
Mannion O.P.  

 Paus Fransiskus telah menerbitkan en-
silklik baru dengan judul Tutti Fratelli. 
Ensiklik itu ditandatanganinya di biara 
Santo Fransiskus di kota Asisi pada 
tanggal 3 Oktober yang lalu. Tutti 
Fratelli artinya kita semua bersaudara. 
Kita semuasatu saudara karena semua 
diciptakan oleh satu Allah yang sama. 
Maka jangan ada perang dan perselisi-
han. Kita harusmengedapankan per-
damaian dan cinta kasih. 

Berita Senatus 
 Perwira Senatus Malang, sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas kunjungan atau supervisi ke dewan dan 

presidium yang tergabung langsung ke Senatus.  

 Perwira Senatus Malang dan tim koresponden senatus telah menyapa dewan dan presidium yang akan menyampaikan 
laporan dewannya pada bulan November 2020 secara virtual (google meet) pada Rabu, 21 Oktober 2020 pkl 16.30 
WIB - selesai. 

 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. 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengadakan misa untuk semua legioner yang telah meninggal bersama dengan 
umat Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel (Katedral) pada Senin 2 November 2020 pukul 15.00 WIB. 
Link/tautan https://youtu.be/QPfzkM2GFgQ 

 Novena pertama untuk menyambut 100 tahun LM akan diadakan pada Jumat, 18 Desember 2020 pukul 16.00 WIB 
oleh Senatus Malang dengan tema Legio Mewakili Wajah Sejati Gereja Katolik  
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Berita Senatus 
 Senatus mengundang semua presidium yang tergabung langsung ke Senatus Malang untuk mengikuti pertemuan 

secara virtual melalui google meet pada bulan November 2020, waktu dan link pertemuan akan dikirimkan lewat 
whastApp grup. 

 Doa syukur menyongsong Yubileum 100 tahun Legio Maria agar didoakan setiap hari. 
 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria agar dipersiapkan dengan baik. Tautan/link untuk megikuti Novena 

tersebut akan dibagikan sebelum pelaksanaan. 

Laporan Dewan 
Dewan yang terjadwal untuk menyampaikan laporan caturwulan ke 3 pada oktober 2020 yaitu; 

A. Komisium Hati Tersuci Manado 

B. Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi 

C. Kuria St. Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok 

D. Kuria Ratu Para Rasul Bali mempersiapkan presidium baru. 

E. Kuria Rosa Mestika Keerom Jayapura tidak dapat bergabung karena gangguan jaringan internet 

Dewan-dewan belum dapat melaksanakan rapat seperti biasanya karena pandemi COVID-19 dan sampai 
saat ini masih dilarang untuk berkumpul. 



LAHIR DITENGAH PANDEMI 

Kuria “Rumah Kencana” dari Paroki Sancta Maria Annuntiata, Sidoarjo adalah salah satu anggota 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya yang penuh semangat baik dalam hal belajar maupun 
berkarya sebagai prajurit Maria. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat Dewan Kuria yang 
dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dalam situasi pandemi covid 19. Tentu saja dengan seijin 
Romo Paroki & Komisium. Bersamaan rapat hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, Kuria telah 

mengesyahkan VELITES “MATER DEI” menjadi YUNIOR “MATER DEI”. Peningkatan status 
merupakan buah dari pembinaan & bimbingan yang diberikan oleh Kuria secara rutin. Komisium 
menyampaikan PROFICIAT & terimakasih kepada Kuria. Semoga Yunior “Mater Dei” akan tumbuh 

& berkembang atas dasar SEMANGAT BUNDA MARIA. (List) 

Setelah enam bulan tidak mengadakan rapat Legio Maria Ratu Para Kudus Pamekasan, memulai  
kembali rapat presidium secara bertatap muka dalam masa pandemi ini dengan mengikuti protokol 
kesehatan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Semoga rapat presidium membawa 
semangat dalam menjalankan tugas kerasulan dalam keluarga dan lingkungan. 

                                   Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura 


