
“Marilah di tahun ke-
seratus Legio Maria, 
kita semakin masuk 
ke dalam jantung 
penyucian diri dan 
pengabdian kepada 
Tubuh Mistik Kris-
tus” 

Para legioner terkasih,  
 Membicarakan Legio Maria 
selalu menyenangkan. Para bapa 
paus selalu mencermatinya 
karena  dan perkembangannya 
yang ajaib. Jauh dari ambisi, na-
mun segera menjadi besar dalam 
waktu yang amat singkat. Jelas ini 
karya adikodrati. Apalagi pada 
maksud semulanya hanyalah untuk 
penyucian pribadi dan pelayanan 
kepada kaum sederhana. Jelaslah 
Bunda Maria amat berbahagia 
dalam mendampingi saudari-
saudari semua karena pengabdian 
anda untuk memerangi kejahatan 
di dunia dewasa ini. 
 Keberhasilan kerasulan ini 
dapat diukur dari pembentukan ro-
hani yang sehat di bawah bimbin-
gan para pemimpin rohani. Pem-
bentukan ini selanjutnya diwarnai 
dengan ketaatan sistem dan spiri-
tualitas yang dihayati dalam ke-
setiaan. Dengan diilhami sifat adi 
kodrati kerasulan awam yang se-
jati, lalu maju dengan keberanian 
yang kudus dan melanjutkan men-
jadi pasukan yang gagah berani 
melawan kuasa kegelapan. 
 Bagaikan Maria di hadapan 
Malaikat Gabriel yang membawa 
kabar sukacita, demikian juga 
Frank Duff dan segenap Legio 
Maria mendasarkan karyanya 

dalam Firman Sukacita Allah. 
Meniru Maria, Legio berkata: 
“Terjadilah padaku menurut ke-
hendak-Mu. Kami ini hanyalah 
hamba-Mu”. Tuhan pun telah 
melakukan hal-hal yang besar 
kepada hamba-hambanya yang 
hina itu. Bukan Legiolah yang 
melakukannya, melainkan Tu-
hanlah yang melakukan karya-
karya besar itu. 
 Marilah di tahun ke-
seratus Legio Maria, kita se-
makin masuk ke dalam jantung 
penyucian diri dan pengabdian 
kepada Tubuh Mistik Kristus. 
Inilah inti Legio yaitu semakin 
bersatu dalam Kristus, percaya 
seperti Maria yang dipenuhi Roh 
Kudus berkarya aktif penuh se-
mangat. Semoga Legio semakin 
bertumbuh sesuai kebutuhan ja-
man sekarang. Tuhan Yesus 
memberkati. Amin. 

RD. Emanuel Wahyu Widodo 
Spiritual Director of Senatus Malang 

Alokusio 

Special points 
of interest: 

DAFTAR ISI : 

  
  
  
 

 
Alokusio 

 
1 

Berita Dublin 2 

Berita  
Senatus 

2 
3 

Laporan 
Dewan 

3 

Komisium 
Surabaya 

3 

Komisium 
Tomohon 

3 

Kuria Maria 
Assumpta 

3 

Berita Vatikan   2 

  

Kuria Jember 3 

Perayaan 
Misa HUT LM 
dan Webinar 

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 CLXXI(171)/
Oktober 2021 

SURAT PAUS PIUS XII KEPADA LEGIO MARIA 

Buku Pegangan Tambahan II hal.361-362 

 



Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel Hal2 

Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Konsilium Dublin telah membuka perayaan Yubelium 100 tahun Legio Maria mulai 
3 September 2021 sampai 19 Nopember 2022. Perayaan sendiri dibuka dengan 
Ekaristi yang dipimpin Mgr Dermont Farrell, Uskup Agung setempat. Beliau mene-
kankan agar Legio Maria kembali kepada semangat Bunda Maria sebagaimana 
dihayati oleh Bapa Frank Duff. Semoga perayaan ini membangkitkan semangat 
seluruh legioner di seluruh dunia. 

 Dilaporkan bahwa perayaan 100 tahun Legio Maria telah mulai dilaksanakan di 
mana-mana di seluruh penjuru dunia dalam bentuk Seminar, Ekaristi, Adorasi, No-
vena dan berbagai kegiatan lainnya. 

 Bapa Suci mengirim 15.000 es krim ke penjara kota Roma. 
Amal kasih ini diberikan untuk para tahanan di musim 
panas. Paus berfokus untuk melakukan belas kasih nyata 
bagi mereka yang terlupakan selama ini. 

 Bapa Suci kembali mengadakan kunjungan pastoral ke 
negeri Hongaria dan kemudian ke Slovakia pada tanggal 12 
– 15 September 2021. Tidak jauh berbeda dengan kunjun-
gan-kunjungan sebelumnya, Sri Paus mempromosikan ke-
damaian dan persudaraan sejati bagi segala bangsa. 

Berita Senatus 
 Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang dan tim koresponden Senatus telah menyapa dewan dan 

presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Oktober secara virtual (google meet) 
pada tanggal 15 September 2021 pukul 16.15—17.21 WIB. 

 Pemimpin Rohani dan perwira senatus Malang mengucapkan turut 

berdukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Sdri. Jacqueline 
Jide Santosa Ketua Komisium Maria Ratu Rosario Makassar yang juga 
merupakan ketua Kuria Maria Pencinta Damai Makassar. Sdri Jacqueline 
Jide Santosa berpulang pada tanggal 23 September 2021 setelah di 
rawat  selama kurang lebih satu bulan di Rumah Sakit Primaya Makassar. 
Senatus Malang kehilangan lagi sosok legioner yang semangat, rendah hati 
dan tidak lelah berjuang sampai akhir hidupnya. Selamat jalan Sdri Jacque-
line, semoga Bunda Maria dan Para Kudus menyambut serta mengantarmu 
menuju kerajaan Bapa di surga abadi. 

 Pemimpin Rohani dan perwira senatus Malang mengucapkan turut berdukacita 

yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ibu Noberta Sri Rahayu Tukiran. 
Almarhum adalah legioner sejati dan yang merintis berdirinya Kuria Maria An-
gelorum Blimbing Malang (Ketua Kria pertama). Semoga Bunda Maria dan Para 
Kudus menyambut serta mengantar ibu menuju kerajaan Bapa di surga abadi. 
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Laporan Dewan 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya 

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya melakukan visititasi secara vitual (zoom meet), mengada-
kan kegiatan menyambut 100 tahun Legio Maria dalam bentuk lomba video mini kerasulan Legio 
Maria, lomba menghias altar untuk auksilier dan lomba menyanyi lagu Maria di sertai dengan yel-
yel.  Menjadi panitia dalam ibadat rosario bersama setiap hari Jumat di bulan Mei yang diselengga-
rakan oleh Vikep Kategorial, menjadi petugas novena ibadat rosario hari ke-2 yang dselenggarakan 
oleh Vikep Kategorial dengan tema Berjuang dan Berdoa Bersama Untuk Indonesia Sembuh. Men-
gikuti webiman bersama Rm Marcellinus Tanto dengan tema Hidup dalam Tuntunan Roh Kudus. 
Profisiat atas usaha perluasan yang dilakukan Komisium yaitu Sebelum pandemi terbentuk 1 (satu) 
presidium di Rembang.  

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon 
Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon telah melaksanakan tugas visitasi, melak-

sanakan rapat secara virtual,  melaksanakan misa ulang tahun komisium dan ulang tahun imamat 

pemimpin rohani dan melaksanakan novena. 

Kuria Maria Assumpta Malang  
Kuria Maria Assumpta Malang menyelenggarakan doa rosario secara online bersama perwira pre-
sidium asuhannya, menyapa anggota melalui whattapps grup, mengikuti webiman dan novena. 
 

 Pada bulan November 2021 Senatus Malang akan mengadakan Misa Arwah bagi legioner yang telah 

meninggal, tanggal pelaksanaan akan dibicarakan pada rapat Senatus Oktober 2021.  

Kuria Maria Tak Bercela Jember  
Kuria Maria Tak Bercela Jember  pada bulan Mei-Juni 2021 masih berdoa bersama di depan Gua 
Maria, Juli- Agustus 2021 Gua Maria di tutup untuk umum karena kasus yang terifeksi covid cukup 
tinggi, mengikut novena secara online  



Legio Maria Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah merayakan yubileum 100 tahun Lego Maria pada tanggal 7 September 2021 
dalam Ekaristi Kudus yang dipersembahkan oleh Mgr. Prof. Dr. Henricus Pidyarto Gunawan, O. Carm sebagai selebran utama dan 
konselebran RD Emanuel Wahyu Widodo ( Pemimpin Rohani Senatus Malang) dan RD Ignatius Adam Suncoko (Pastor Kepala 
Paroki St. Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Malang) di Gereja Katedral Malang pada pukul 16.00 WIB dan disiarkan  
melalui kanal youtube Senatus Malang, di ikuti oleh legioner dari rumah masing-masing. Kehadiran umat di gereja terbatas pada per-
wira senatus, tim koresponden, panitia, perwira dewan dan perwira presidium tergabung langsung ke Senatus Malang dengan  
menerapkan protokol kesehatan. 
Selama satu tahun Senatus Malang bekerja sama dengan dewan dan presidium asuhan menyelenggarakan berbagai  kegiatan 
seperti Webinar, Novena, lomba  cover lagu dengan tema Maria. Kegiatan tersebut lebih banyak dilakukan melalui media elektronik 
dan memanfaatkan  media sosial seperti zoom, goggle meet, youtube, instagram dan webiste, sehingga dapat  di ikuti oleh legioner 
dari 3 Senatus di Indonesia. Senatus Malang juga telah menyelesaikan terjemahan buku pegangan Legio Maria dengan bahasa yang 
lebih mudah dipahami oleh para legioner. Sebelum berkat penutup Misa HUT LM yang ke 100 tahun LM buku pegangan terjemahan 
yang baru resmi diluncurkan . 
Sebagai tonggak awal berdirinya Legio Maria pada 21 September 1921, kini seabad usia organisasi tersebut. Namun ini bukan meru-
pakan akhir dari semua perayaan, karena Konsilium telah mengumumkan bahwasannya rangkaian utama perayaan 100 tahun Legio 
Maria telah dbuka pada tanggal 3 September 2021 dan akan  berlangsung sampai 19 November 2022. 
Mari kita jaga semangat dalam pelayanan  sebagai legioner yang militan, disiplin,  tangguh, dan telah teruji melewati masa pendemi 
yang disebabkan penyebaran Corona Virus yang tidak tahu kapan akan berakhir. Kita berserah dan berdoa melalui perantaraan 
Bunda Maria. Membawa Maria kepada dunia dan bersama Maria kita menjadi pribadi yang siap di utus. 

Masih dalam suasana HUT ke-100 Legio Maria pada hari Sabtu 25 September 2021,  Ko-
misium Ratu Semesta Alam Surabaya mengadakan webinar bersama RP. Paulus Dwintarto, 
C.M. via media zoom dengan peserta legioner dari beerapa daerah tidak terbatas pada Ko-
misium Surabaya saja. 
Dalam zoominar tesebut hadir pula Pemimpin Rohani, RD. A.P. Dwi Joko mengawali acara 
dengan doa pembukaan. Zoominar mengambil tema dengan judul Aku Siap di Utus. Berikut 
adalah sekian dari banyak hal yang di sampaikan oleh Romo Paulus  dalam zoominarnya “Kita 
semua diutus, termasuk  legioner, karena kehadiran kita adalah untuk melayani bukan dilayani 
(Mrk. 10: 42-45). Dengan hidup berpola pada Kristus. Supaya kita siap diutus, maka kita harus 
dapat mensyukuri & merasakan kasih Tuhan. Menjadi saksi dengan mewartakan kebaikan Tuhan. “ 
Pesan dari Rm. Paulus bahwasannya Legio Maria memikirkan adanya KADERISASI. Zoominar diakhiri dengan doa syu-
kur yubileum 100 Tahun Legio Maria  & berkat dari Rm. Dwi Joko, kemudian di nyanyikan  lagu Mars Legio Maria. 

Perayaan 100 Tahun Legio Maria 

WEBINAR DALAM RANGKA 100 TAHUN LEGIO MARIA  


