
“Paus Yohanes Paulus 
II juga menekankan 
kaitan otentik hidup 
orang beriman dengan 
Injil itu terdapat dalam 
pertobatan dan 
ekaristi” 

Para legioner terkasih,  
 Kalau orang baru makan 
buah durian, maka bau buah 
durian itu akan melekat 
padanya. Demikian juga kalau 
orang baru makanan yang ber-
bau menyengat lain, seperti 
petai atau ikan asin. Maka bau 
makanan itu seperti ikut terus 
pada orang itu.  
 Ekaristi adalah santapan 
jiwa yang beraromakan 
“Kristus”, maka seharusnya 
siapa pun yang menyambut 
ekaristi akan beraroma Kristus. 
Ekaristi bahkan tidak hanya 
membuat orang beraroma, 
tetapi akan mengubah orang itu 
menjadi seperti Kristus.  
 Aroma utama ekaristi 
adalah pertobatan dan pen-
gudusan diri. Aroma ini semakin 
kuat ketika orang mau berkur-
ban bagi Kristus. Semakin maju 
menuju ekaristi, semakin orang 
dibersihkan dari dosa (Paus 
Pius XII, Mediator Dei art. 
100)  Paus Yohanes Paulus II 
juga menekankan kaitan otentik 
hidup orang beriman dengan In-
jil itu terdapat dalam pertobatan 
dan ekaristi. (Redemptoris 

Hominis 20) 
 Penyelamatan jiwa-jiwa 
dalam karya legio akan se-
makin nyata hanya jika kita 
mengobarkan hati kita akan 
ekaristi suci. Dan dengan 
demikian, ekaristi bukan 
hanya menghapuskan dosa 
namun juga menguatkan kita 
untuk menolak dosa. Bahkan 
ekaristi harus dipercaya akan 
semakin menumbuhkan ke-
kudusan kita sampai kita ma-
suk ke hidup yang kekal . 
Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Kegiatan Konsilium menuju peringatan 100 tahun berdirinya Legio Maria se-
makin padat sampai pada puncaknya tanggal 7 September nanti. Salah satu 
acaranya adalah Rosario dan Doa Legio setiap malam jam delapan waktu 
GMT dan dapat diikuti melalui  Mary’s Channel of Grace atau zoom meeting 
ID: 811 4083 3503   Passcode: 876 433  

 Pada awal Juli lalu, Paus Fransiskus dikabarkan telah men-
jalani operasi usus besar akibat penyempitan yang abnornal. 
Syukur kepada Allah operasi berjalan lancar dan beliau 
beroleh kesembuhan kembali. Sekeluar dari rumah sakit, 
dalam perjalanan pulang ke Vatikan, Sri Paus menyempatkan 
diri mampir dan berdoa di Basilika Santa Maria Magiore di 
Roma.   

 Paus Fransiskus menetapkan setiap Minggu keempat Juli se-
bagai Hari Kakek-Nenek dan Lansia Sedunia. Paus amat 
menghargai peran serta kaum Lansia dalam berdoa dan me-
nasehati dunia. Sayangnya mereka sering dilupakan bahkan 
oleh anak cucunya sendiri. Perayaan pertama dirayakan de-
ngan tema: “Aku menyertai kalian senantiasa” Mat 28:20  

Berita Senatus 
 Dewan Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah melaksanakan supervisi secara virtual ke 

Regia Semarang pada Minggu, 18 Juli 2021. Selama pandemi ini dewan senatus akan 
melakukan supervisi secara virtual. 

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke delapan oleh Kuria Maria Angelorum 

Malang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Tema “ Legioner dan Tubuh 
Mistik Kristus”. 

 Novena menyongsong 100 tahun Legio Maria yang ke sembilan oleh Komisium Bunda Penasehat 
Yang Baik Tomohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan Tema “ 

Yang Paling Besar Diantaranya Ialah Kasih”. Tautan/link untuk megikuti Novena ke sembilan 

akan dibagikan sebelum pelaksanaan melalui WhatsApp Grup. 

 Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang dan tim koresponden Senatus telah menyapa 
dewan dan presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Agustus 2021 
secara virtual (google meet) pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 16.15—17.15 WIB. 



Hal3 Agustus 2021 

Berita Senatus 

Info lebih lengkap tentang lomba, bisa diakses 
di link berikut; https://linktr.ee/senatusmalangg 
Pendaftaran terbuka selama proses pembuatan 
dan penyerahan video (12 Juni-16 Agustus 
2021) 
Informasi dan pendaftaran dan menghubungi 
Sdri. Dea WA 089 660 460 697 

Laporan Dewan 
Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang telah melaksanakan pembinaan tim supervisi dewan dan presi-

dium, Acies, webinar dengan tema Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut PerkataanMu, 

menyelenggarakan novena ke-6 dan mengikuti acara webinar lainnya yang diadakan secara live 

streaming . Senatus mengucapkan profisiat atas terbentuknya 1 Kuria baru dengan jumlah 6 presid-

ium tergabung di bawah asuhan Komisium Ratu Damai Purwokerto. 

Kuria Maria Angelorum Malang  

Kuria Maria Angelorum Malang, menyelenggarakan rapat rutin melalui media goggle meet, mengi-

kuti Acies dari Senatus Malang, mengikuti misa novena yubileum 100 tahun Legio Maria. 

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika  
Kuria Ratu Semesta Alam Timika, menyelenggarakan rapat secara tatap muka dengan pembatasan  

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura  
Kuria Tabut Perjanjian Jayapura masih belum melaksanakan rapat. Kuria berusaha membentuk Pra 
Presidium Yunior Maria Rosa Mystica Abepura.  



 Kuria Maria Angelorum Malang telah melaksanakan Novena ke-8 Yubileum 100 tahun Legio 
Maria pada hari Jumat 16 Juli 2021. Novena ini terselenggara dalam keterbatasan ditengah PPKM 
( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Bermasyarakat ) yang diterapkan oleh pemerintah untuk pu-
lau Jawa dan Bali. 
 Novena mengambil tema “ Legioner dan Tubuh Mistik Kristus”, di persembahkan dalam 
perayaan ekaristi kudus yang dipimpin oleh Pemimpin Rohani Kuria Maria Angelorum Malang, yaitu 
RD Yohanes Paulus Aang Winarko. Bertempat di kapel Seminari Interdiosesan San Giovanni XXIII 
dan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Senatus Malang. 
Dalam homilinya Romo Aang menyampaikan ketika kita berjumpa dengan  orang yang baik kita juga 
akan bersikap baik, lalu bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita? 
Atau kita berjumpa dengan orang asing yang membutuhkan pertolongan kita? Tentu sikap kita ber-
beda. 
 Bacaan Injil mempertegas tema novena kita, sebagai legioner kita di ajak untuk memiliki ke-
beranian melihat Yesus yang hadir dalam diri setiap orang,  suka atau tidak kita sukai. Yesus hadir 
dalam diri mereka dan ketika kita lakukan yang baik dan dikehendaki Tuhan, maka kita menjadi 
orang yang terpilih untuk hidup, untuk ada dalam kemuliaan. Kita juga di ajak mengubah cara pikir 
kita bukan lagi  dengan siapa kamu, siapa mereka, tetapi  menjadi siapakah saya sehingga dikasihi 
Tuhan? Saya sadar bahwasannya saya tidak pantas dikasihi Tuhan dan sering menjadi  manusia 
lemah yang mudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang saya bisa balas untuk kebaikan Tuhan? 
Maka saya juga mau mengasihi orang lain yaitu sesama kita, Tuhan hadir dalam diri setiap orang 
yang kita jumpai baik mereka yang menyenangkan, yang membenci atau mereka yang tidak kita ke-
nal seklaipun. 
 Dalam setiap tindakan mari kita ubah cara berpikir bukan dengan melihat  siapa kamu, siapa 
mereka, tetapi siapa saya yang dikasihi Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Allah,Roh Kudus dan 
penyertaan Bunda Maria agar kita mampu mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dalam pengab-
dian kita sebagai seorang Legioner dan Katolik sejati, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan maka 
saya akan mengasihi siapapun yang kita jumpai agar saya menjadi saluran rahmat dan berkat Tu-
han. Tuhan menyertai kita. Amin.( Wiwik M) 

Novena Menyongsong 100 tahun Legio Maria  Ke –8   


