
“Masa Advent adalah 
masa paling indah bagi 
kita untuk me-
renungkan peran 
Maria dalam karya 
keselamatan manu-
sia.”  

Para legioner terkasih,  
 Masa Advent adalah 
masa paling indah bagi kita 
untuk merenungkan peran 
Maria dalam karya keselama-
tan manusia. Mari kita re-
nungkan kerinduan kita akan 
kelahiran Sang Juru Selamat 
dunia seperti yang dirasakan 
oleh bunda Maria sendiri. 
 Sungguh Allah dan selu-
ruh dunia menggantungkan 
karya keselamatan itu pada 
kesediaan bunda Maria. Ye-
sus, Sang Firman yang men-
jadi daging itu sungguh ter-
gantung pada rahim dan kera-
himan sang bunda. Sungguh, 
Maria adalah wanita yang he-
bat. Walau tak tertulis dalam 
Kitab Suci, namun bisa diba-
yangkan apa yang disiap-
kannya untuk kelahiran kudus 
itu.  Ia mempersiapkan 
badannya, mentalnya dan se-
luruh hidupnya. 
 Setapak demi setapak 
kini kita sedang menjalani 
masa advent. Semoga kita di-
inspirasi Bunda dan Panglima 

kita, untuk sungguh mem-
persiapkan diri agar layak 
menyambut Penyelamat 
kita. Tetap jaga prosedur 
kesehatan. Tetap setia ber-
doa dan berkarya. Tetap 
siap menyambut karya-
karya besar di masa-masa 
mendatang. 
Tuhan memberkati.  Amin. 
 

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

Berita dari Vatikan 

 Saudari Mary Murphy, ketua Dewan Konsilium Legio Maria Dublin menyatakan syu-
kur dan terima kasih atas terselenggaranya perayaan seabad Legio. Ia ingat akan 
sapaan bapa Paus kepadanya sewaktu berziarah ke Vatikan: “Anda para Legioner, 
harus kuat. Kuat dalam doa, juga kuat dalam karya. Jangan lupa doakan juga 
saya”. Sekarang ini juga, marilah kita sebagai Legioner kembali, menyatakan ke-
setiaan kita kepada iman, kesetiaan kepada Gerega dan kepada Sri Paus. 

 Setelah Perayaan 100 tahun Legio Maria di Katedral Santo Nikolaus di Myra, Uskup 
Agung Dublin bersama para imam konselebran melepas para legioner untuk berziarah 
ke Myra House, tempat rapat presidium perdana seabad yang lalu. Di sana mereka ber-
doa semoga Roh Kudus kembali menguatkan Legio Maria agar lebih meluaskan 
kegiatannya di jaman ini.  

 Pada hari Minggu, 21 November, Hari Raya Kristus Raja, Paus 
Fransiskus menyapa kaum muda di seluruh dunia yang mem-
peringati Hari Orang Muda Sedunia. Bapa suci mendorong 
mereka untuk betah di Gereja dan menjadi pelaku utama 
Gereja dalam misinya terutama untuk menghayati dan mewar-
takan Injil dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Bapa Suci melakukan kembali Perjalanan Apostolik 5 hari ke Siprus 
dan Yunani pada awal Desember.  Perjalanan Apostolik kali ini 
untuk memenuhi undangan pemimpin negara setempat dan Kon-
ferensi Waligereja di sana.  

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

presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Desember secara virtual (google 
meet) pada tanggal 17 Nopember 2021 pukul 16.30—18.00 WIB. 

 Sabtu, 20 November Perwira Senatus Malang dan Perwira Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya telah 
mengadakan pertemuan secara virtual untuk membicarakan acara Konferensi Nasional yang akan diada-
kan pada bulan September 2022.  

 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah 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. 

 Masa Adven merupakan pintu masuk tahun liturgi Gereja yang baru. Dalam masa Adven kita diajak untuk 
menantikan kedatangan Tuhan, khususnya dalam kelahiranNya yang kita rayakan dalam perayaan Natal. 
Dengan demikian, Adven 2021 sekaligus mengawali perjalanan kita, BERSATU DENGAN YESUS, GURU 
DAN TUHAN di tahun 2022.  
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Laporan Dewan 
Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang telah melaksanakan visitasi secara online ke Komisium Bunda 

Kristus Solo dan Komisium Ratu Damai Purwokerto,  Kuria Ratu Para Saksi Iman, visitasi ke Presid-

ium Pelindung Gereja dari  Bahaya, Presidium Bunda Kristus dan Presidium Mawar Yang Gaib. 

Kegiatan Regia antara lain; menyelenggarakan misa perayaan 100 tahun Legio Maria, mengikuti 

webinar dan zoominar berbagai kegiatan secara online/live streaming. Senatus mengucapkan 

profisiat atas terbentuknya Kuria Rumah Kencana dan  presidium Bunda Sumber Kasih di Bongsari, 

Semarang.  

Kuria Maria Angelorum Malang  

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

lengarakan misa novena ke-8 menyongsong 100 tahun Legio Maria, mengikuti lomba cover lagu 

Maria dan mengikuti berbagai kegiatan yang di selengarakan senatus secara virtual. 

Kuria Yunior Ratu Para Rasul Malang 

Kuria Yunior Ratu Para Rasul Malang, belum dapat melaksanakan rapat secara tatap muka karena 
anggotanya adalah pelajar dan pembelajaran masih secara online. Perwira baru menyelenggarakan 
rapat secara online namun dengan kehadiran anggota yang minim. 

Maka, di masa Adven ini, dengan terang Sabda Allah, kita diajak untuk merenungkan, memperbaharui dan 
menegaskan kembali relasi kita satu dengan yang lain di lingkungan atau stasi sebagai persekutuan sakra-
mental. Oleh karena itu, Senatus menghimbau agar selama masa adven legioner aktif mengikuti pendalaman 
iman di paroki atau di lingkungan masing-masing.  

Kuria Tabut Perjanjian Jayapura  
Kuria Tabut Perjanjian Jayapura masih belum dapat melaksanakan rapat. Kuria menjalin komunikasi 
dengan anggota melalui sosial media. 

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika  
Kuria Ratu Semesta Alam Timika, telah menyelenggarakan rapat secara tatap muka dengan pem-
batasan namun dihentikan lagi karena adanya PPKM di Timika. 



 

Rekoleksi Legio Maria Komisium  Ratu Damai Purwokerto 

Legio Maria Komisium Ratu Damai Purwokerto telah menyelenggarakan rekoleksi  pada Sabtu, 4 
Desember 2021 pukul 16.45 WIB, dengan tema Menggali  Semangat Pendirian Legio Maria Oleh 
Frank Duff. Rekoleksi di ikuti oleh dewan dan presidium tergabung ke Komisium. Selain itu juga ada 
beberapa legioner dari dewan lain yang bergabung. Acara di selenggarakan secara virtual dan 
menghadirkan Romo Emanuel  Wahyu Widodo sebagai narasumber. Sebelum rekoleksi dimulai ada 
sambutan dan doa pembukaan oleh Romo Pemimpin Rohani Komisium Purwokerto. 
Dalam pemaparannya Romo Emil menyampaikan bahwa untuk mengetahui Frank Duff kita harus 
lebih dulu mengenal beliau melalui buku – buku tentang Frank Duff. Di Indonesia telah terbit 2 buku 
tentang Frank Duff yang ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai hadiah 100 tahun Legio Maria de-
ngan judul Biografi Frank Duff Pendiri Legio Maria dan Bisakah kita menjadi Orang Kudus? Dari 
Frank Duff kita belajar kekudusan, bahwasanya menjadi kudus adalah panggilan bagi setiap orang 
dan jadi jalan hidup bagi setiap orang Katolik. Sebagai seorang legioner kita dipanggil untuk hidup 
kudus. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menuju kekudusan, antara lain sebagai berikut; 

 Merayakan iman dengan sungguh-sungguh 

 Merayakan ekaristi dengan pantas dan layak 

 Melakukan pekerjaan sehari –hari dengan sebaik-baiknya. 
Ketika kita hendak melakukan itu semua pasti ada halangan dan batu sandungan, namun semua 
dapat di atasi dengan senjata dan pertolongan dari Tuhan yatu Iman, Doa, dan Kesetiaan. Re-
koleksi berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Profisiat. 


