
“Arahkanlah tangan, 
pikiran dan hatimu 
pada Tuhan, Ia 
mampu menghancur-
kan tangan, pikiran 
dan hati musuh-
musuhmu yang jahat” 

Para legioner terkasih,  

 Setiap tanggal 11 Februari berte-
patan dengan Peringatan Santa Perawan 
Maria dari Lourdes, selalu dirayakan juga 
Hari Orang Sakit sedunia. Pada tanggal 
11 Februari 1858 di Lourdes tampaklah 
Santa Maria kepada Santa  Bernadette. 
Santa Maria mengenalkan dirinya seba-
gai “Yang Dikandung Tidak Bernoda” 
dan berpesan: “Berdoalah bagi orang 
berdosa”. 
 Dalam Buku Pegangan dikata-
kan : “tugas pertama Legio Maria adalah 
mengunjungi orang sakit”. Kunjungan ini 
harus dilaksanakan dengan keakraban 
dan menyentuh. Harus diyakini pula 
bahwa apa yang dilaksanakan se-
benarnya membuat diri Legioner akan 
serupa dengan Kristus. Sebagaimana 
Kristus berkunjung ke dunia untuk me-
nyembuhkan luka dosa dunia, demikian 
pula karya Legio Maria berjuang mem-
bawa obat sejati bagi para penderita. 
Obat itu adalah kepedulian, sapaan kasih 
dan doa yang tulus. Maka diakhir kunju-
ngannya, Legio Maria akan mengajak 
yang dikunjunginya untuk berdoa.  
 Tepat sepekan setelah Hari 
Orang Sakit sedunia tahun ini, Gereja 
juga menjalani Masa Prapaskah pada 
hari Rabu Abu 17 Februari 2021. Marilah 
kita menyambut dua kesempatan yang 
penuh rahmat ini dengan penuh sema-

ngat. Semoga lewat doa, puasa, tira-
kat, mati raga dan usaha tapa lainnya, 
dunia kita segera tersembuhkan dari 
paparan Covid 19.  
 Arahkanlah tangan, pikiran 
dan hatimu pada Tuhan, Ia mampu 
menghancurkan tangan, pikiran dan 
hati musuh-musuhmu yang jahat. Se-
moga Santa Maria yang dikandung 
tanpa noda menjadi perantara kita 
bagi pelayanan orang-orang sakit dan 
yang menrawatnya. Semoga kita pun 
dengan demikian senantiasa terpeli-
hara untuk sehat lahir batin.  Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Misa Peringatan Hamba Tuhan Alfie Lambe telah dirayakan pada tanggal 24 Janu-
ari 2021 pukul 09.00 di Church of the Assumption, Tullamore, Irlandia 

 Dewan Konsilium sedang mengadakan doa Rosario Silih atau Rosary of Repara-
tion kepada Hati Kudus Yesus selama 40 hari mulai tanggal 9 Januari 2021 sam-
pai 16 Februari 2021 dengan intensi: semoga dengan pengantaraan Santa Pera-
wan Maria yang Tak Bernoda, Hati Kudus Yesus memulihkan dunia saat ini dari 
dosa-dosanya. 

 Bapa Suci Paus Fransiskus dan Paus Emeritus 
Benediktus XVI telah menjalani vaksinasi Covid 
19. Demikian juga semua karyawan Vatikan. 
Paus Fransiskus juga ikut mengkampayekan 
gerakan vaksinasi ini demi keselamatan semua 
orang.  

 Bapa Paus Fransiskus juga ikut prihatin dengan 
beberapa peristiwa duka yang menimpa negara 
kita antara lain; peristiwa jatuhnya pesawat Sri-
wijaya Air, bencana alam seperti gempa di Ma-
jene dan Mamuju  

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

visi ke dewan dan presidium yang tergabung langsung ke Senatus.  

 Berdasarkan agenda tahun 2021 Senatus Malang akan mengunjungi Kuria Maria Assumpta 
Malang, namun karena kondisi Pandemi Covid –19 belum memungkinkan untuk mengadakan 
kunjungan tersebut. 

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

telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Tema “ Tujuan Legio adalah 
Kemuliaan Allah”. 

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke tiga oleh Komisium Maria Ratu Rosario 

Makassar yang akan dlaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Tema “ Semangat 
Legio adalah Semangat Maria Sendiri”. Tautan/link untuk megikuti Novena ke tiga akan 
dibagikan sebelum pelaksanaan, melalui WhatsApp Grup. 

 Pertemuan Pemimpin Rohani dan Asisten Pemimpin Rohani akan di adakan pada Kamis, 11 
Februari 2021 secara virtual menggunakan google meet. Link pertemuan akan dikirimkan melalui 
WhatsApp Grup.  



Hal3 Februari 2021 

Berita Senatus 
Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengawali rapat pada tahun 2021 dengan menyelenggarakan misa tutup dan buka 
tahun kerja pada hari Minggu 3 Januari 2021. Misa kudus dilaksanakan di kapel Bunda Hati Kudus Celaket 21 dan 
dipersembahkan oleh Pemimpin Rohani senatus yaitu RD Emanuel Wahyu Widodo. Legioner yang hadir mengikuti 
perayaan ekaristi dibatasi hanya perwira dewan dan perwira presidium sebagamana seperti kehadiran legioner dalam 
rapat senatus setiap bulannya di masa pandemi. Sebelum memasuki kapel, legioner di cek suhu badannya, mencuci 
tangan, memakai masker dan menjaga jarak. 

Dalam homilinya Rm Emil menyampaikan Nabi Yesaya dalam nubuatnya berpesan agar kita bangkit dan menjadi terang 
serta menjadi bagian dari terang. Frank Duff, pendiri Legio Maria mengatakan bahwasannya melihat Legio sebagai bagian 
dari tubuh mistik Kristus, Legio tidak boleh terpisah dari terang itu. Terang yang bercahaya itu membuat Legio dikagumi 
dan  menjadi penuntun bagi sesamanya dan mengalahkan kejahatan. Perjuangan Legio seperti perjuangan para Majus 
yang berkumpul dari berbagai bangsa, dengan berbagai suku dan budaya yang berjuang bersama untuk menemukan 
kemuliaan Tuhan.  

Mari menjadi legioner yang tanggap dan 
tangguh melintasi era yang sangat  berat 
di tahun 2021 ini di mana banyak terjadi 
pendangkalan iman, diperberat dengan 
situasi ekonomi, sosial dan kesehatan. 
Semoga tahun ini menjadi kejayaan bagi 
Legio Maria sebab inilah saatnya Legio 
Maria berusia satu abad, di uji dengan 
pandemi dan melewati masa-masa sulit, 
semoga kita sampai di tempat Yesus 
berada, Bunda Maria berada, dan Yesus 
sendiri yang akan memberkati dan 
melindungi kita.  

Laporan Dewan 
Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon  
Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon mengadakan novena kelahiran St. Perawan Maria  secara pribadi 
pada tanggal 29 – 6 September 2020 dalam rangka Hari UlangTahun ke-99 Legio Maria,  mengadakan pelantikan panitia 
kegiatan 100 tahun Legio Maria dan menyelenggarakan misa pada tanggal 8 September 2020 dalam rangka perayaan 
ulang tahun Legio Maria dan disiarkan secara streaming. 

Kuria Maria Assumpta– Malang 

Kuria Maria Asumpta Malang belum mengadakan rapat dewan, selama ini komunikasi di sampaikan melalui WhattApps 
Group dan media sosial lainnya.  

Kuria Maria Tak Bercela Jember 

Kuria Maria Tak Bercela Jember, belum melaksanakan rapat dewan, setiap minggu ke-2 berdoa tesera bersama di Gua 
Maria SDK Maria Fatima Jember   



Pada hari Jumat 15 Januari 2021 misa Novena hari kedua live dari gereja Paroki Santo Yusup Jem-
ber berlangsung tanpa dihadiri langsung oleh legioner. Para legioner baik aktif maupun auksilier, 
baik yang tua maupun yang muda, mengikuti misa streaming dari rumah masing-masing (kecuali 
saya (Imelda) dan mama (Rika) mengikuti dari kantor radio suara sayup). 

Pelaksanaan misa streaming dibantu langsung oleh Bpk. F.X. Armand Prasetyo selaku Sekretaris I 
DPP Santo Yusup Jember, Bpk. Petrus Hadi Susanto selaku Sie Komsos Paroki Santo Yusup Jem-
ber, Sr. Justina Endang Wiharti H.Carm selaku Ketua Bidang Liturgi Paroki Santo Yusup Jember, 
petugas lektor: Sr. Yuni ALMA, pemazmur: Fr. Randy O.Carm, petugas koor: beberapa Suster 
ALMA, organis: Sdr. Calvin, dan tentunya Romo Robertus Andy Priambada O.Carm selaku sele-
bran. Misa ini juga disiarkan secara langsung melalui radio suara sayup. 

Puji Syukur kepada Allah yang mahakasih, misa novena berjalan dengan baik dan lancar, sekalipun 
ada keterbatasan. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya misa kudus 
ini, semua legioner di mana pun dan para simpatisan. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya me-
lalui Bunda Maria. 

Akhirnya semoga melalui Novena ini, acara 100 tahun berdirinya Legio Maria dapat berjalan den-
gan baik dan lancar.(Kuria Jember) 

Novena Menyongsong 100 tahun Legio Maria  Ke –2   


