
“Semoga Legio kami 
setelah perjuangan 
hidup ini, tanpa kehi-
langan seorang pun, 
berkumpul kembali 
dalam kerajaan dan 
keluhuran-Mu”  

Para legioner terkasih,  
 Sebagai bagian yang utuh 
dan tak terpisah dalam Gereja 
Katolik yang Kudus, Legio Maria 
ikut serta mendoakan arwah se-
mua orang beriman. Kita tetap 
fokus pada misteri Tubuh Mistik 
Kristus. Frank Duff secara jelas 
mengungkapkan iman ini dalam 
doa penutup tesera kita: “Semoga 
jiwa para legio kami dan jiwa-jiwa 
orang beriman yang sudah men-
inggal, beristirahat dalam keten-
traman Tuhan”. 
 Pertama-tama, kita ba-
yangkan semua orang saleh yang 
telah memandang dalam kemu-
liaan Kristus, Sang Kepala di 
Surga. Kedua secara khusus, 
kita juga mengarahkan hati bagi 
mereka yang belum bisa sepe-
nuhnya menikmati kebahagiaan 
surgawi karena masih di Api 
Penyucian. Semoga mereka 
segera diperbolehkan menikmati 
istirahat abadi di surga. Dan 
ketiga, marilah kita juga 
memohonkan jiwa-jiwa di ambang 
ajal, terutama bagi mereka yang 
tidak siap untuk meninggal. 
 Akhirnya, marilah kita 
menyiapkan diri kita semua agar 
kita siap kapanpun untuk mening-

galkan dunia ini dan berhimpun 
bersama Legio Para Malaikat di 
surga. Mari kita menjadi Tubuh 
Kristus yang sungguh hidup 
dan  menghidupkan keba-
hagiaan di dunia ini. Mari saling 
mendoakan dan saling me-
layani. Hendaknya setiap pre-
sidium secara khusus men-
doakan para anggotanya di bu-
lan November ini. “Semoga Le-
gio kami setelah perjuangan 
hidup ini, tanpa kehilangan 
seorang pun, berkumpul kem-
bali dalam kerajaan dan kelu-
huran-Mu” . 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 
Manado 

3 

Kuria 
Banyuwangi 

3 

Kuria Lombok 3 

Berita Vatikan   2 

  

Kuria 
Denpasar 

3 

Talkshow 100 
thn LM dan 
Mengenang 
arwah 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 CLXXII(172)/
November 2021 

JIWA-JIWA LEGIONER YANG SUDAH  
MENINGGAL 

Buku Pegangan BAB 17 



Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel Hal2 

Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

 Telah dirayakan Misa mohon Beatifikasi Alphonsus Lambe pada hari Minggu 31 
Oktober 2021 di Gereja “The Church of the Three Patrons Rathgar” Dublin dengan 
selebran Romo Paul Taylor. 

 Misa peringatan 41 tahun wafatnya bapak Frank Duff akan diselenggarakan di 
Gereja Santa Maria jalan Marlboro Street, Dublin pada hari Sabtu 20 November 
2021 jam 15.00 (GMT) dan akan disiarkan secara streaming melalui webcam Pro 
Cathedral Dublin. Akan dipimpin langsung Mgr. Tom Deenihan, Uskup Keuskupan 
Meath  

 Sri Paus membuka sinode para uskup sedunia dengan tema : 
‘Menuju Gereja Sinodal: Paguyuban, Partisipasi dan Misioner” 
pada hari Minggu 10 Oktober 2021 di Vatikan. Sinode ini akan 
berjalan selama dua tahun; dan tidak hanya melibatkan para 
uskup, namun juga segenap umat beriman. Itulah sebabnya, 
seminggu kemudian dirayakan ekaristi di seluruh dunia untuk 
membuka sinode di setiap keuskupan. Sinode adalah kegiatan 
bersama untuk saling mendengarkan dan berbagi pengalaman 
iman. Semoga Roh Kudus memberkati perjalanan sinode is-
timewa ini. 

 Di tengah kegiatan pertemuan G 20 di Roma, Presiden Amerika Seri-
kat Joseph Biden menjumpai Paus Fransiskus di Vatikan Jumat 29 
Oktober 2021. Keduanya banyak membicarakan tentang perantau, 
hak asasi manusia dan pandemi Covid 19. Biden adalah presiden 
Amerika ke dua yang beragama Katolik Roma.  

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

presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan November secara virtual (google 
meet) pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 16.30—18.00 WIB. 

  Pada bulan November Perwira Senatus Malang dan Perwira Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya 
akan mengadakan pertemuan secara virtual untuk membicarakan acara Konferensi Nasional yang 
akan diadakan pada bulan September 2022. Mari kita berdoa supaya keadaan Indonesia lebih kondusif 
dan tugas-tugas yang kita agendakan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik. 

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan mengadakan evaluasi kegiatan 2021 dan menyusun agenda 
kerja Senatus 2022. Jika situasi sudah kondusif rapat akan diadakan secara tatap muka langsung dan 
kunjungan dewan dan presidium dapat dilaksanakan secara langsung. Kami menghimbau agar seluruh 
perwira dewan dan perwira presidium menyusun agenda tahunannya. Untuk dewan asuhan Senatus 
Malang agar mengirimkan agenda kerja tahunannya kepada senatus Malang. Agenda kerja Senatus 2022 
akan dikirimkan kepada dewan dan presidium asuhan pada rapat Senatus bulan Desember 2021. 
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Laporan Dewan 
Komisium Hati Tersuci Maria Manado 

Komisium Hati Tersuci Maria Manado, telah menyelenggarakan perayaan 100 tahun Legio Maria di 
tempat Pemimpin Rohani berdomisili dengan jumlah umat terbatas. Perwira Komisium belum dapat 
melaksanakan tugas kunjungan ke dewan dan presidium asuhan, karena situasi belum memung-
kinkan.Komisium menghimbau anggotanya mengikuti misa ulang tahun ke-100 Legio Maria melalui 
kanal Youtube Senatus Malang dan mengadakan lomba menyanyikan lagu Maria antar presidium. 

Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi  
Kuria Tahta Kebijaksanaan sampai sekarang belum dapat mengadakan rapat kuria, karena konsidi 
yang belum memungkinkan. Ada 1 presidium di Genteng mulai mengadakan pertemuan yang diisi 
dengan doa tesera. 

Kuria St. Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok  
Kuria St. Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok belum dapat melaksanakan tugas kunjungan 
ke presidium asuhan karena kondisi belum memungkinkan. Kuria telah mengadakan perayaan 100  
tahun Legio Maria di paroki St. Maria Immaculata dan mengadakan pemilihan perwira dan terpilih 
Sdr. Gabriele Mbulu sebagai Wakil Ketua dan Sdri. Remigius Nuga sebagai sekeretaris.      

Kuria Ratu Para Rasul Denpasar 
Kuria Ratu Para Rasul Denpasar belum dapat melaksanakan tugas kunjungan ke presidium asuhannya. 
Profisiat atas usaha perluasan yaitu Pra Presidium Yunior Regina Pacis, Pra Presidium Kaum Muda dan 
Mahasiswa Benteng Timur di IKIP PGRI, Pra Presidium Kaum Muda dan Mahasiswa di UNUD. Ketiga 
pra presidium ini di bina oleh Presidium Benteng Gading paroki St. Yosef Denpasar.  

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah megadakan 
perayaan ekaristi bagi jiwa-jiwa para legioner yang te-
lah meninggal dunia. Adapun ekaristi tersebut dilak-
sanakan pada hari Rabu, 3 November 2021 secara 
virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal 
Youtube Senatus Malang serta di ikuti  legioner yang 
tergabung pada Senatus Malang. Perayaan ekaristi di 
pimpin oleh Romo Emanuel Wahyu Widodo. Bacaan di 
ambil dari Injil Yohanes 6 :37-40. “Semua yang diberikan 
Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barang-
siapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. Sebab 
Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehen-
dak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah 
mengutus Aku” 

Kuria Maria Rosa Mystica Keerom  
Kuria Maria Rosa Mystica Keerom belum dapat melaksanakan rapat kuria. Kegiatan perayaan 100 
tahun Legio Maria diisi dengan acara rekoleksi, sharing, perayaan ekaristi lalu di akhiri dengan 
ramah tamah. 



Tanggal 7 Oktober 2021, Komsos Keuskupan Surabaya menyelenggarakan talkshow 100 tahun Legio Maria. Mengundang Na-
rasumber, RD.A.P. Dwi Joko (Romo Pemimpin Rohani Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya) dan saudari Listiana 
Ketua Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya.  Acara berlangsung selama 1,5 jam dengan moderator Frater Kristoforus 
Krisna dari Seminari Tinggi Providentia Dei Surabaya. 
Bahasan meliputi: Semangat mendasar Legio Maria, Suka-duka memimpin Legio Maria, Bagaimana Legio Maria mengha-
yati hidup sebagai Legioner, bagaimana merefleksikan 100 tahun Legio Maria dengan tema “Aku Siap Diutus” di masa 
pandemi,  bagaimana Legioner melihat peluang dalam Legio Maria sebagai penghayatan hidup, apa tantangan dalam Le-
gio Maria, bagaimana partisipasi Legio Maria dalam turut membangun Gereja, gerak keluar Legio Maria dalam mengha-
yati semangat sebagai seorang legioner. Mau tahu  keseruan acaranya ? Silahkan buka youtube: Komsos Keuskupan Sura-
baya.  

Setiap tahun Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya mengadakan Perayaan Ekaristi untuk mengenang Arwah Para Le-
gioner. Pada tahun ini perayaan ekaristi diadakan di Gereja Paroki Santo Vincentius A Paulo pada tanggal 3 November 
2021, pukul 18.00 WIB. Sebagai panitia pelaksana adalah Presidium Ratu Kerahiman dari paroki tersebut.  Perayaan 
Ekaristi untuk mengenang Arwah Para Legioner dilaksanakan secara offline & online via Youtube Media Santo Vincentius 
A Paulo. Intensi doa ada 481 nama legioner yang diintensikan, termasuk para Romo Pemimpin Rohani & Envoy yang per-
nah datang ke Indonesia. Misa dipimpin oleh RD. A.P. Dwi Joko (Pemimpin Rohani Komisium), RP. L. Karsiyanto, C.M. & 
RP. Priambodo, C.M. Legioner yang hadir secara offline ± 50 legioner & 50 umat umum dengan prokes yang ketat. Misa 
ditutup dengan nyanyian “Aku bangga menjadi legioner”. Syukur pada Allah, pelaksanaan misa berjalan dengan lancar. 
(Komisium RSA) 

Talkshow 100 Tahun Legio Maria 

Mengenang Arwah Para Legioner 


