
“Paskah Tuhan 
Yesus mengubah 
segala ketakutan 
itu menjadi 
sukacita” 

Para legioner terkasih,  
 Selamat Paskah. Alleluyah. 
Inilah hari yang dijadikan Tuhan 
bagi kita. Kendati ada banyak hal 
yang membuat hati kita takut, 
namun peristiwa Paskah Tuhan 
Yesus mengubah segala ketakutan 
itu menjadi sukacita. Tentu kita 
pernah merasa takut. Ketakutan 
yang paling nyata sekarang ini 
adalah tertularnya penyakit corona 
virus. Namun apakah dengan 
demikian, lantas kita harus 
berdiam diri? Tentu tidak. Legioner 
harus senantiasa bertugas. 
 Mari pandanglah, wanita-
wanita dalam peristiwa Minggu 
Paskah pagi itu (Mat 28:1). Mereka 
tetap pergi ke makam kendati 
dengan hati pilu karena peristiwa 
wafat Tuhan sebelumnya. Kepiluan 
itu semakin mencekam karena 
terjadi gempa. Seorang malaikat 
Tuhan menggulingkan batu 
penutup makam. Sang malaikat 
hadir bukan untuk menakutkan 
mereka. Malaikat itu berkata: 
“Jangan takut, sebab Yesus telah 
bangkit”. Pesan Malaikat ini 
mengubah kegentaran menjadi 
sukacita. Dengan tergesa, mereka 
segera kembali ke kota untuk 
mengabarkan peristiwa itu kepada 
para rasul. Dan tiba-tiba di tengah 
jalan Yesus menampakkan diri 

kepada mereka sambai berkata: 
“sa lam bagimu”.  Mereka 
mendekati-Nya, memeluk kaki-
Nya dan menyembah. 
 S un ggu h ,  p e r i s t i wa 
Paskah itu membawa warta 
gembira senantiasa. Peristiwa 
Paskah adalah per ist iwa 
peneguhan karya dan warta. 
Yesus menyertai mereka yang 
mencari-Nya dengan kegigihan 
dan kesetiaan. Bagaimana 
dengan anda para legioner?
Masihkah ada semangat dalam 
melaksanakan tugas-tugas anda 
sebagai legioner?  Semoga hari 
Pask ah  in i  mengua tk an 
semangat, iman dan kehidupan 
saudara semua. Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

Sebuah konferensi online telah diadakan oleh Dewan Konsilium Dublin pada hari 
Sabtu 27 Maret 2021 untuk menarik minat kaum muda dalam berkerasulan. 
Didiskusikan bahwa pandemi covid telah membawa dampak panjang pada perilaku 
manusia. Ada rasa derita, takut, kesendirian dan kesepian. Konferensi ini berusaha 
untuk membangun kembali iman, harapan dan kasih yang nyata. Selama konferensi 
berlangsung, acara-acara diselingi dengan renungan, musik instrumental dan juga 
doa-doa.  

 Mgr. Guido Marini, Pemimpin lembaga kepausan untuk 
upacara liturgi mengumumkan bahwa Paus akan 
merayakan Pekan Suci dari altar Basilika Santo 
Petrus,  dengan kehadiran umat yang terbatas sesuai 
protokol kesehatan Covid-19. 

 
 Di akhir misa Minggu Palma, Bapa Suci mendengar 

berita yang tidak mengenakan yaitu terjadinya bom 
bunuh diri di depan katedral Makassar. Sri Paus segera 
mengajak kita semua berdoa, terutama jatuhnya kurban-
kurban kekerasan ini. Sedikit katekese diberikan beliau 
dengan pertanyaan: “dalam situasi seperti ini, apa yang 
Tuhan buat ?”. Tuhan memanggul salib. Ia mengambil 
beban kejahatan fisik, psikologis maupun spiritual. Umat 
hendaknya tetap percaya dan tidak mudah putus asa, 
mengingat roh jahat selalu menginginkan perselisihan 
dan pertentangan.  

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 belum kondusif. 

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

Surabaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan Tema “ Pelayanan Legio 
Harus Mencapai Garis Akhir ”.   

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke lima oleh Komisium Hati Tersuci Maria 

Manado  yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021 dengan Tema “ Intensitas Usaha 
dalam Pelayanan Kepada Maria”. Tautan/link untuk megikuti Novena ke lima akan dibagikan 

sebelum pelaksanaan, melalui WhatsApp Grup. 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah melaksanakan Acies pada hari Kamis 25 Maret 2021 
tepat pada Hari Raya Maria Menerima Kabar Sukacita. 
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Berita Senatus 
Acies dilaksanakan dalam Ekaristi Suci yang dipersembahkan oleh Pemimpin Rohani Senatus Malang yaitu 
RD Emanuel Wahyu Widodo. Dalam masa era baru normal ini Senatus menyelenggarakan acara tersebut 
secara online disiarkan secara langsung dari Kapel Kolese St. Yusup Malang dan live streaming  melalui 
kanal youtube Senatus. Sehingga legioner juga dapat mengikuti acara tersebut dari rumah masing-masing. 
Pada kesempatan Acies kali ini dilaksanakan bersama 3 dewan dan presidium asuhan Senatus dengan 
pembatasan jumlah umat yang hadir,  mengingat kami belum diperbolehkan mengadakan acara yang 
melibatkan orang dalam jumlah banyak serta bertemu dengan durasi waktu yang cukup lama. Tesera 
didoakan oleh legioner secara offline sebelum misa kudus. 

 

 Pemimpin Rohani dan perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, 

mengucapkan Selamat Paskah kepada seluruh Pemimpin Rohani, 
Perwira dewan/presidium dan segenap legioner. 

Laporan Dewan 
Regia Ratu Para Rasul Semarang 
Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi, mengikuti webinar temu pastoral 

Keuskupan Agung Semarang mengenai arah dasar Keuskupan Semarang tahun 2021-2025, mengikuti 

novena menyongsong 100 th Legio Maria hari ke-2 live streaming dari Gereja paroki St. Yusuf Jember dan 

mengikuti webinar 100 th Legio Maria dengan tema Bakti Sejati Kepada Maria Menurut St Monfort. Senatus 

mengucapkan profisiat atas terbentuknya kuria baru di Semarang kota. 

Kuria Maria Angelorum Malang  
Kuria Maria Angelorum Malang, menyelenggarakan rapat secara online, mengikuti misa arwah live streaming 

dari Senatus, mengikuti misa novena menyongsong 100 th Legio Maria, mengikuti misa tutup dan buka tahun 

kerja Senatus. Visitasi belum dapat dilaksanakan karena masih masa pandemi Covid-19  

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika  
Kuria Ratu Semesta Alam Timika, menyelenggarakan rapat secara virtual, mengikuti misa novena 
menyongsong 100 th Legio Maria, mengikuti webinar dan memantau keadaan presidium  melalui sosial 
media. Visitasi belum dapat dilaksanakan karena masih masa pandemi Covid-19. Senatus mengucapkan 
profisiat atas terbentuknya presidium Bunda Maria Berbelas Kasih di Nabire.  



Novena ke-4 dalam rangka menyongsong 100 tahun Legio Maria telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 
2021 oleh Komisium Ratu Semesta Alam disiarkan secara live streaming dari Gereja Katolik Paroki St. Maria 
Annuntiata Sidoarjo. Misa kudus pada pukul 16.00 WIB disiarkan secara langsung melalui Komsos Sidoarjo 
dan di relay oleh Senatus Malang.  
Tema Novena ke-4 ini adalah “ Pelayanan Legio Harus Mencapai Garis Akhir” dipersembahkan oleh Romo 
Juventius Dhevi Ghawa dengan petugas liturgi dari Legioner kaum muda yang tergabung pada Kuria 
Rumah Kencana Sidoarjo. Semua petugas liturgi dalam perayaan novena ini mematuhi Protokol kesehatan. 
Dalam homilinya Rm Juve menyampaikan agar  dalam pelayanannya  legioner senantiasa meneladan 
kerendahan hati  dan kesetiaan Bunda Maria yang rela memberikan diri seutuhnya kepada Bapa. 

Novena Menyongsong 100 tahun Legio Maria  Ke –4   

Webinar ke-2 Menyongsong 100 tahun Legio Maria   
Legio Maria Senatus Sinar Bunda Karmel Malang te-
lah mengadakan webinar ke-2 dengan tema Duc In 
Altum pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 16.00 
WIB secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dan 
disiarkan melalui kanal Youtube Senatus Malang. Pe-
serta webinar yang mengikuti melalui aplikasi Zoom 
berjumlah 70 orang, dan terdapat 8 orang yang me-
nyaksikan melalui kanal Youtube Senatus Malang.  

Peserta webinar berasal dari 3 Senatus yaitu Senatus 
Sinar Bunda Karmel Malang, Senatus Bejana Rohani 
Jakarta, dan Senatus Maria Diangkat Ke Surga Ku-
pang. Narasumber webinar kali ini adalah 
RP.Gregorius Tri Wardoyo, CM. Saat ini beliau ber-
tugas sebagai Formator Seminari Tinggi Interdio-
sesan San Giovanni XXIII Malang dan dosen Kitab 
Suci STFT Malang. Sebagai moderator adalah RD 
Yohanes Paulus Aang Winarko.  
 
Moderator mengawali webinar dengan salam, doa pembuka dari Tesera, perkenalan lalu dilanjutkan dengan 
penyampaian riwayat hidup narasumber. Penyampaian materi webinar oleh narasumber, yaitu Duc In Altum 
dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta. Webinar ditutup dengan rangkuman/kesimpulan yang 
disampaikan oleh Moderator, dilanjutkan dengan foto bersama, diakhiri dengan doa penutup dari Tesera dan 
doa menyongsong 100 tahun Legio Maria. 


