
“Kesetiaan anda 
sebagai legioner 
menjadi promosi 
tersendiri” 

Para legioner terkasih,  

 Telah setahun lebih 
pandemi corona melanda dunia 
dan memporak-porandakan 
kehidupan manusia. Tak terluput 
kehidupan Legio Maria, juga 
dikacaukan oleh pandemi ini. Kita 
menjadi tak mungkin mengadakan 
rapat dan kunjungan yang 
menjadi tulang punggung 
kerasulan kita. Paling-paling kita 
hanya bisa berdoa sendiri-sendiri.  
 Ada upaya-upaya maju 
yang sangat luar biasa, yakni 
menggunakan sarana media 
komunikasi sosial. Mulai dewan 
konsilium sampai presidium 
memakai sarana-sarana yang 
amat menguntungkan di masa 
jaga jarak ini. Biarpun di tempat 
masing-masing pun kita tetap bisa 
bertatap mata dan berwawacara.   
 Satu hal yang amat 
mengkawatirkan kita adalah 
perluasan dan pencarian anggota 
baru. Kalau pada masa normal 
saja sudah sulit, apalagi di masa 
new normal ini. Namun 
hendaknya kita jangan berkecil 
hati. Kesetiaan anda sebagai 
legioner menjadi promosi 
tersendiri. Dari dulu sampai kapan 
pun, buatlah dunia terkagum akan 

ketekunan dan kesetiaan Legio 
Maria. Jangan pernah kendur 
memasang panji-panji Legio 
sehingga setan kemalasan dan 
sikap cari yang enak-enak saja 
tumbang sampai kebinasaan.   
 Marilah kita tetap 
melaksanakan semua program 
kita sesuai waktu yang 
ditentukan dengan menerapkan 
protocol kesehatan. Dalam 
waktu terdekat ini, kita akan ber
-Acies. Laksanakan dengan 
dengan penuh iman dan 
gembira. Semoga Tuhan 
memberkati dan Bunda Maria 
melindungi kita semua.   Amin. 

 
RD. Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 
 

DAFTAR ISI : 

  
  
 

Alokusio 
 
 
1 

Berita Dublin 2 

Berita Vatikan   2 

Laporan Dewan 3 

Komisium 
Manado 

3 

Kuria Lombok 3 

Kuria 
Denpasar 

3 

Novena ke – 3 
Menyongsong 
100 tahun LM 

4 

Berita  
Senatus 

2 
3 

  

Webinar 
Menyongsong 
100 tahun LM 

4 

  

  

Penerbit:  
SENATUS SINAR BUNDA KARMEL MALANG 
Jl. Ngantang 3 Malang 65112 Jawa Timur—INDONESIA 

Bule t in  Mar ia  Leg ion i s  

E - m a i l :  s e n a t u s m a l a n g @ g m a i l . c o m  
w w w . l e g i o m a r i a m a l a n g . o r g  

Edisi CLXIV(164)/Maret 
2021 

PERLUASAN dan PENCARIAN ANGGOTA 
BARU 

Buku Pegangan LM Bab 31halaman 197 



Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel Hal2 

Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

Dalam rangka menyambut 100 tahun Legio Maria; mulai Februari 2021 Dewan 
Konsilium mengadakan :  
o   Setiap Jumat; Zoominar dengan judul “Friday with Frank”. Acara ini terbuka melalui 

Zoom Meeting (ID : 854 3183 9100). Para peserta akan diajak berdiskusi tentang 
spiritualitas kebijaksanaan dan inspirasional dari tulisan-tulisan bapak Frank Duff. 
Juga terbuka diskusi tentang pentingnya menanggapi panggilan Bunda Maria untuk 
penyelamatan jiwa-jiwa.  

o   Setiap Minggu; Bincang-bincang bersama Pastor Colm Mannion O.P. tentang Iman 
dan Ajaran Gereja kita dengan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi. Acara ini terbuka 
melalui Zoom Meeting (ID : 865 4520 7816) 

 Pesan Prapaskah 2021 Paus Fransiskus; Fokuslah 
pada salib sebagai Tahta Bisu Tuhan. Pada luka 
Tuhan di salib, tampak kekosongan kita, luka dosa 
kita dan semua luka derita kita. Sekaligus di sana 
kita lihat betapa agung belaskasih-Nya yang tak 
terbatas. Oleh karena itu jangan menunda lagi untuk 
berdoa, bertobat dan berbuat baik. Lakukanlah 
sekarang.  

 Sri Paus dijadwalkan akan mengunjungi Negeri Iraq 
pada tanggal 5 – 8 Maret 2021. Bagi Paus 
Fransiskus, Iraq adalah negeri suci karena menjadi 
asal Abraham (Ur Kasdim) dan tempat kenabian 
Yunus (Niniwe). Beliau akan menjadi Paus pertama 
yang mengunjungi Iraq dan di sana seperti biasa ia 
akan mempromosikan perdamaian dan dialog 
persaudaraan.  

Berita Senatus 
 Sampai saat ini Senatus Sinar bunda karmel Malang belum dapat melaksanakan supervisi ke 

dewan maupun presidium, karena kondisi Pandemi Covid-19 yang masih mengkuatirkan. 

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

Makassar yang telah dlaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Tema “ Semangat 
Legio adalah Semangat Maria Sendiri”. 

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke empat  oleh Komisium Ratu Semesta Alam  

Surabaya yang akan dlaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Tema “ Pelayanan Legio 
Harus Mencapai Garis Akhir ”. Tautan/link untuk megikuti Novena ke empat akan dibagikan 
sebelum pelaksanaan, melalui WhatsApp Grup. 



Hal3 Maret 2021 

Berita Senatus 
 Pertemuan Pemimpin Rohani dan Asisten Pemimpin Rohani telah dilaksanakan pada Kamis, 11 

Februari 2021 pukul 17.00 secara virtual menggunakan google meet. Acara dibuka dengan doa 
oleh Sr. Inocensia, CIJ dan kemuadian Rm. Emil sebagai pemimpin rohani Senatus Malang 
memberikan pengantar tentang situasi kerasulan LM selama pandemi Covid-19.  Walaupun situasi 
sekarang tidak memungkinkan untuk kegiatan tatap muka namun kita masih bisa rapat secara 
online dan kita harus tetap semangat karena pertumbuhan rohani membutuhkan kesabaran. Yang 
perlu kita lakukan adalah kerjasama,  disiplin,  dan tetap semangat sesuai buku pegangan Legio 
Maria. Kemudian acara 
dilanjutkan dengan sharing 
dari setiap PR dan APR 
tentang bagaimana cara-
nya untuk menghidupkan 
presidium yang didampingi 
dalam masa pandemi 
Covid-19 ini. Setelah 
selasai sharing dari PR dan 
APR, rapat ditutup dengan 
doa dan berkat oleh Romo 
Mariyono (Pemimpin Roha-
ni Kuria Lombok) 

Laporan Dewan 
Komisium Hati Tersuci Maria Manado  

Komisium Hati Tersuci Manado, sebelum pandemic telah mengunjungi Kuria 2 OMK / Junior dan Kuria 13 di Kamangta 
dan Presidium di Tolai, Beteleme, Jamorjaya, Kolonodale, Bunta dan Palu. Perwira Komisium senantiasa berusaha untuk 
menjalin komunikasi dengan kuria dan presidium asuhannya baik melalui pertemuan virtual atau sosial media lainnya. 
Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira komisium atas usahanya mengaktifkan kembali satu presidium di Palu.   

Kuria Santa Perawan Maria Dari Medali Wasiat Lombok  

Kuria Santa Perwan Maria Dari Medali Wasiat Lombok belum mengadakan rapat dewan, selama ini komunikasi di 
sampaikan melalui WhattApps Group dan media sosial lainnya. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira kuria atas 
usaha perluasan  Pra Presidium di Maluk/Sumbawa/Nusa Tenggara Barat 

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar 

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar belum mengadakan rapat dewan, selama ini komunikasi di sampaikan melalui 
WhattApps Group dan media sosial lainnya. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira kuria atas usaha perluasan  
Pra presidium yunior Regina Pacis, Pra Presidium Kaum Muda dan Mahasiswa Benteng Timur di IKIP PGRI dan Pra 
Presidium Kaum Muda dan Mahasiswa Universitas Udayana    



Novena hari ke 3 menyongsong 100 tahun  Legio Maria telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021, sebagai 
penyelenggara adalah Legio Maria Komisium Maria Ratu Rosario Makassar. Misa Novena dilaksanakan secara live 
streaming dari Kapel Keuskupan Agung  Makassar dan dipersembahkan oleh Yang Mulia Uskup Agung Mgr. John Liku 
Ada . 
Tema yang dibawakan dalam novena yang ke-3 ini adalah “Semangat Legio adalah Semangat Maria Sendiri”.  Bacaan 
Injil di ambil dari Injil Yohanes 2:1-11. Homili  oleh Mgr. John Liku Ada’. Dalam homilinya Mgr John Liku Ada’ 
menyampaikan bahwasanya ; “Kita di ajak untuk memahami secara benar  peran Bunda Maria menurut Kitab Suci agar 
kita tidak memisahkan atau bahkan menempatkan Maria sejajar dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maria selalu 
menyertai dan  ada sejak awal di tengah anak-anak-Nya. Semangat Maria yang   taat secara total kepada Allah dan 
solider kepada orang yang sedang dalam kesusahan, semangat seperti inilah yang harus dibawa Legio Maria ke dunia”. 
Akhirnya semoga melalui Novena ini  acara 100 tahun Legio Maria dapat berjalan dengan baik dan lancar. AVE MARIA! 

(Komisium Makassar) 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya telah menyelenggaraka Webinar dalam rangka menyongsong 100 tahun Legio 
Maria. Adapaun tema webinar adalah: “MAUKAH ENGKAU MENJADI PENJALA MANUASIA” 
Sebagai pembicara dalam Webinar adalah RD ANTONIUS PADUA DWI JOKO 
(Romo Pemimpin Rohani Komisium “RSA”) 
Adapaun materi webinar yaitu Tujuan dipanggil menurut Injil Markus 3 : 13-19): 
1. Yesus menetapkan 12 orang untuk meyertai Dia 
2. Untuk diutusNya mewartakan Injil 
3. Diberi kuasa untuk mengusir setan 
Makna menjadi penjala manusia (Menurut Lukas 5 : 1-11): “menjala” merupakan 
simbul pencarian jiwa dan kedalam jiwa yang menggambarkan harta kebijaksanaan 
dan lautan ketidaktahuan, sehingga menjala manusia dapat dipahami sebagai pen-
carian jiwa manusia dan pencarian kedalam jiwa manusia, bekerja untuk menang-
kap manusia dan membawa mereka ke kehidupan. 
Dengan kerendahan dan ketulusan hati, murid Kristus secara bertahap mau belajar 
mengenali cara Yesus bekerja, menyapa dan melayani setiap orang. 
Yesus memanggil dan mengajak kita bersama Dia memberikan Kabar Sukacita 
lewat profesi kita, apapun jenisnya, bahkan melalui keseharian dan kemampuan kita, kita diajak bangkit berdiri seraya 
mengikuti Yesus, maka Dia akan terus mendampingi langkah demi langkah akan apa yang harus kita pahami dan pela-
jari. Untuk menjadi penjala manusia dibutuhkan hati yang tulus dan rendah hati agar karakter kita dapat dibentuk serupa 
Yesus. Maka kita punya pilihan, untuk tetapmenjadi “penjala ikan” dan tenggelam karenanya dengan manusia lama kita, 
atau bangkit berdiri dan melangkah menuju Kerajaan Allah bersama Dia. (Komisium Surabaya) 

Novena Menyongsong 100 tahun Legio Maria  Ke –3   

Webinar Menyongsong 100 tahun Legio Maria   


