
“Santo Yusuf 
dengan taat telah 
menjalankan 
tugas melindungi 
Yesus dan 
Maria.” 

Para legioner terkasih,  

 Dalam doa-doa Legio, 
nama Santo Yusuf disebut 
setelah seruan kepada Hati 
Kudus Yesus dan Hati Santa 
Maria yang tak bercela.   Ia 
berada satu tingkat di bawah 
Yesus dan Maria di surga. 
Namun tetap ia adalah kepala 
keluarga kudus. Santo Yusuf 
melaksanakan tugas utama dan 
istimewa bagi Yesus dan Maria. 
 Perannya tak pernah 
tergantikan. Kendati ia kini telah 
berada di surga bersama Yesus 
dan Maria, namun tetap ia 
menjalankan pengabdiannya 
memelihara Tubuh Mistik 
Kristus yakni Gereja Katolik 
yang Kudus. Dengan penuh 
kelembutan dan kasih sayang, 
kita harus membuka diri kita 
sepenuhnya sehingga sikap kita 
mencerminkan kasih sejati.  
 Secara khusus, Paus 
Fransiskus mencanangkan 
Tahun Santo Yusuf sejak 8 
Desember 2020 sampai 8 
Desember  2021.  Da lam 
tulisannya “Patris corde”, Bapa 
Suci mengundang kita semua 

bersama-sama mengatasi 
pandemi Covid-19 dengan 
sabar seperti teladan Santo 
Yusuf.  
 Santo Yusuf dengan 
taat telah menjalankan tugas 
melindungi Yesus dan Maria. 
Semoga ia mendampingi kita 
juga dalam perjuangan kita di 
tahun baru 2021. Selamat 
Natal. Selamat merayakan 
Keluarga Kudus. Dan selamat 
tahun baru. Tetap semangat. 
Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Belum ada berita dari Dublin hingga buletin ini diolah. Mungkin karena 
situasi dan kondisi paparan Covid-19 sehingga rapat Konsilium bulan 
Desember 2020 ditunda atau ditiadakan. Kita semua berharap semoga 
keadaan seperti ini segera berlalu.  

 Paus Fransiskus menetapkan Tahun Santo Yusuf yang dimulai hari itu 8 Desember 2020 sampai 
8 Desember 2021.  Bersamaan dengan penetapan ini, beliau juga menerbitkan Surat Apostolik 
“Patris Corde” yang berisi gagasan pokok penyelenggaran tahun Santo Yusuf ini.  

 Paus Fransiskus di perpustakaan pribadinya telah 
menerima Surat Kepercayaan Duta Besar Republik 
Indonesia yang Baru untuk Takhta Suci yaitu bapak 
Laurentius Amrih Jinangkung. Bapak Dubes menyatakan 
perkembangan agama di Indonesia dan menanyakan 
realisasi kunjungan pastoral Bapa Suci ke Indonesia. 
Vatikan tetap berkomitmen mengunjungi Indonesia jika 
keadaan memungkinkan dan Covid-19 telah berlalu.  

 Perayaan Natal tahun ini terasa sepi. Sri Paus 
merayakannya dengan kesederhanaan. Dalam 
kotbahnya, beliau berpesan agar kita saling membantu 
mengatasi pandemi ini terlebih mereka yang miskin dan 
menderita.  

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 tahun 2021 Senatus Malang akan mengunjungi Kuria Yunior Maria Ratu 
Para Rasul Malang, namun karena kondisi Pandemi Covid –19 belum memungkinkan untuk 
mengadakan kunjungan tersebut. 

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang pertama oleh Senatus Sinar Bunda Karmel 
Malang telah dilaksanakan dengan baik di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung 
Karmel Malang. 

 
 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke dua oleh Kuria Maria Tak Bercela Jember 

yang akan dlaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Tema “ Tujuan Legio adalah 
Kemuliaan Allah”. Tautan/link untuk megikuti Novena ke dua akan dibagikan sebelum pelaksanaan, melalui 
WhatsApp Grup. 



Hal3 Januari 2021 

Berita Senatus 
 
Pemimpin Rohani dan Perwira 
Senatus Sinar Bunda Karmel 
Malang mengucapkan: Selamat 
Natal 25 Desember 2020 dan 
Tahun Baru 1 Januari 2021, 
kepada semua Pemimpin 
Rohani, Perwira dewan, Perwira 
Presidium dan segenap legioner 
di manapun berada. Semoga 
damai Natal tinggal di hati kita 
dan bersinar terang bagi 
keluarga dan sesama yang kita 
layani 
 
 

Laporan Dewan 

Komisium Maria Ratu Rosario Makassar  

Komisium Ratu Rosari Makassar belum dapat menjalankan tugas visitasi ke dewan dan presidium 

asuhannya karena pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan. Tugas-tugas yang telah dilak-

sanakan Komisium Makassar antara lain: mengikuti doa rosario misioner yang dipimpin oleh uskup

-uskup Indonesia, melaksanakan rapat secara virtual sejak September 2020, melakukan kontak 

dengan dewan dan presidium asuhan di daerah. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira 

dewan Komisium dan Presidium asuhannya di Kendari  atas usaha perluasan LM antara lain; ter-

bentuk Pra Presidium Maria Mediatrix dan Pra Presidium Maria Bunda Penolong Abadi di Kendari. 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura selama pandemi Covid-19 belum dapat melaksana-
kan rapat dewan kuria. Senatus menghimbau agar selalu ada kontak dengan presidium asuhannya 
melalui media sosial yang ada. 

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang 
 
Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang selama pandemi Covid-19 belum dapat melaksana-
kan rapat dewan kuria. Senatus menghimbau agar selalu ada kontak dengan presidium asuhannya 
melalui media sosial yang ada. Secara khusus mengadakan komunikasi dengan Presidium Bintang 
Timur Kraksaan dan mengaktifkan presidium yang ada di Probolinggo. 



Novena pertama Menyongsong 100 tahun Legio Maria telah dilaksanakan pada hari Jumat,  tanggal 18 Desember 2020, 
pukul 16.00 WIB, bertempat di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel Malang. Novena ini 
dilaksanakan secara offline dan online. Perayaan Misa Novena pertama ini dipimpin oleh RD. Emanuel Wahyu Widodo 
sebagai selebran utama dan sebagai konselebran RD. Yohanes Paulus Aang Winarko. .  

Romo Emanuel Wahyu Widodo dalam homili menyampaikan bahwa Tema Novena pertama ini adalah Legio Maria 
Mewakili Wajah Sejati Gereja Katolik. Tema ini dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II tak kala legioner dari Italia 
mengadakan audiensi di Vatikan. Santo Yohanes Paulus II menyatakan “Legio, Anda mewakili Wajah Sejati Gereja 
Katolik” ini suatu pujian tetapi sekaligus, suatu tantangan agar kita memang menunjukkan wajah sejati Gereja Katolik. 
Artinya kita diundang untuk sungguh-sungguh manunggal menjadi satu kesatuan melalui presidium-presidium kita. 
Perwira dipanggil untuk melayani lebih dan lebih murnikan hati menjadi pribadi yang siap meragi, siap dipecah-pecah 
seperti Hosti Suci. Pada novena pertama ini kita mengagumi Bunda Maria yang telah terpilih sepanjang zaman sebagai 
Putri yang layak menjadi mempelai Roh Kudus. Maria adalah manusia biasa, Putri Allah Bapa sama seperti kita, namun 
Maria terbukti unggul, sejak awal kejadiannya. Allah Bapa telah mengaruniakan kepadanya ketiadaan dosa, dialah yang 
terkandung tanpa noda. Maria suci karena ia akan mewadahi Sang Sabda yang akan mengambil rupa manusia. Putri 
Allah Bapa akan menjadi  Bunda Allah Putra. Maria sendiri aktif dan segera mengatakan aku ini hamba Tuhan terjadilah 
padaku menurut perkataan-Mu. Maria tampil sebagai permaisuri rohani, yang berdandan keutamaan manusiawi. Maria 
berusaha memahi dan merenungkan peristiwa itu dalam hatinya. Putri Allah Bapa yang setia itu membentuk Sang Firman 
menjadi manusia. Sang Firman benar-benar hidup dalam asuhan Sang Permaisuri Suci Tak Bernoda. Legio, anda 
dipanggil untuk menampakkan wajah Gereja yang sejati dengan menampilkan wajah Maria sebagai Bunda. Bunda yang 
memelihara, pandanglah dunia ini yang terpapar penyakit covid-19. Kita diminta berdoa dengan tekun dan mengikuti 
protokol kesehatan agar kita saling melindungi. Di masa new normal ini agar semangat komunikasi dilakukan tiada henti 
dengan cara baru, melalui internet dan media sosial lainnya. Tuhan memberkati kita semua.   

Novena Menyongsong 100 tahun Legio Maria  Ke -1   


