
“Kita dipanggil un-
tuk menampakkan 
cinta-kasih, hidup 
damai dan har-
moni.”  

Para legioner terkasih,  
 SELAMAT TAHUN BARU 
Sepertinya tahun ini akan ber-
jalan seperti tahun lalu. Ada 
banyak persaingan usaha, per-
saiangan menampilkan diri 
masing-masing, persaingan 
politik dan lain-lain. Banyak uru-
san dianggap kecil dan 
dikorbankan demi urusan yang 
dianggap lebih besar. Akhirnya 
saling bersaing menjadi prioritas 
walau akhirnya tidak tuntas.  
 
Legio dipanggil untuk menampil-
kan cara hidup yang lain dari ke-
cenderungan persaingan yang 
tidak sehat ini. Kita dipanggil un-
tuk menampakkan cinta-kasih, 
hidup damai dan harmoni. Di 
sini, justru yang kecil justru ha-
rus dilayani bukan ditinggalkan. 
Inilah bentuk hidup yang 
menarik dan merangsang, pe-
nuh daya hidup sehingga me-
menangkan segala sesuatu.  
 
Oleh karena itu dibutuhkan mata 
yang tanggap, hati yang peduli, 
tangan dan kaki yang tekun 
bekerja dan mulut yang terus 
berdoa dengan tulus. Jika 

demikian Legio tak akan per-
nah menjadi dingin dan ab-
strak. Allah tak pernah 
menghendaki kesia-siaan, 
persaingan apalagi keben-
cian. Allah menginginkan per-
tumbuhan keselamatan dunia 
menuju paripurnanya. Itulah 
sebab pentingnya Legio dan 
Kerasulan Awam.  Marilah kita 
lanjutkan karya agung ini 
sambil tetap memohon dan 
percaya akan rahmat Allah 
dan doa Bunda Maria.  Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Dalam surat dari Dublin tertanggal 1 desember 2021, Saudari Helen Murphy ketua 
dewan Konsilium menyatakan mulai kerasulan di jalan (contact on the streets) 
karena kunjungan ke rumah-rumah belum memungkinkan.   

 Konsilium mengapresiasi rapat-rapat daring Senatus Malang yang dihadiri juga oleh 
dewan-dewan yang berada jauh dari Malang. Semoga ini menjadi tali pengikat per-
saudaraan meskipun tidak ada kunjungan.  

 Akhirnya diucapkan Selamat Natal 2021 dan semoga di tahun 2022 kita dapat 
melanjutkan doa kita demi berhentinya pandemi ini.  

 Sri Paus telah mengirimkan surat persaudaraan kepada Raja 
Hamad bin Isa Al Khalifa yang meresmikan Katedral “Our Lady 
of Arabia” di Bahrain 9 Desember 2021. Surat itu dibawa lang-
sung oleh Kardinal Louis Tagle yang keesokannya memberkati 
katedral itu. Gereja itu bisa menampung 5000 umat sekaligus. 
Sementara jumlah seluruh umat Katolik di Bahrain ada 150 ribu. 
Bapa Suci berpesan agar umat setempat menjadi “batu-batu 
hidup”  bangunan rohani Kerajaan Allah, khususnya di se-
menanjung Arabia.  

 Sri Paus telah merayakan Natal tahun 2021 sambil merenung-
kan datangnya Terang di tengah kegelapan dunia. Dalam 
homilinya, Bapa suci mengatakan Yesus adalah Jalan kecil 
menuju kemuliaan besar. Mari kita percaya menyambut-Nya 
sebagai Sumber Pengharapan sepanjang masa.  

Berita Senatus 
 Pemimpin Rohani dan perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang mengucapkan Selamat Natal 

2021 dan Tahun Baru 2022 kepada seluruh Pemimpin Rohani, Asisten Pemimpin Rohani, Perwira 
dewan, Perwira presidium dan seluruh legioner aktif maupun auksilier. Semoga Tuhan Yesus 
memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua di tahun yang baru ini agar kita da-
pat melaksanakan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya. 

 Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang dan tim koresponden Senatus telah menyapa dewan 
dan presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Januari 2022 secara 
virtual (google meet) pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.30—18.00 WIB. 

 Senatus Malang telah melaksanakan acara tutup tahun kerja 2021 dan membuka tahun kerja 2022 
dalam perayaan Ekaristi pada hari Senin, 27 Desember 2021 di kapel Seminari Menengah Mari-
anum Probolinggo. 

 Senatus Malang akan mengadakan pembinaan bagi calon perwira dewan/pewira presidium yang 
dilaksanakan secara virtual setiap Jumat ke-3 dalam bulan. Pertemuan I, 21 Januari 2022. Undan-
gan dan link pertemuan dikirimkan melalui wa grup. 



Hal3 Januari 2022 

Laporan Dewan 
Komisium Maria Ratu Rosari Makassar  

Komisium Maria Ratu Rosari Makassar belum dapat melaksanakan visitasi. Tugas yang telah 
dilaksanakan oleh dewan komisium antara lain; menyelenggarakan rapat secara daring dan luring, 
mengisi renungan di web Jalan Hidup Katolik sesuai dengan jadwal yang di berikan dan menyeleng-
garakan doa tirakatan untuk arwah Sdri Jacqueline J Santosa (ketua Komisium). Senatus 
mengucapkan profisiat atas usaha perluasan yang dilakukan oleh dewan komisium yaitu Pembentu-
kan Presidium di Makale dan Minanga, Presidium Bunda Penebus  di Kendari dan Presidium Yunior 
di paroki stasi Pena dan Sumarorong. 

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura  

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura sejak pandemi Covid-19 sampai saat ini belum dapat 

menyelenggarakan rapat. Senatus menghimbau agar komunikasi tetap diupayakan agar presidium 

asuhannya tetap setia dan bertekun dalam doa. Semoga Tahun 2022 rapat dewan dapat dimulai 

walaupun dalam jumlah yang sedikit. 

Senatus Malang mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Sdr Pius 
Wayan Lingga Arnatha pada tanggal 11 Desember 2021. Beliau merupakan 
perintis  Legio Maria di Bali Barat dan saat ini masih menjadi perwira dengan 
jabatan ketua Kuria Ratu Para Malaikat Tuka yang meliputi wilayah Bali Barat 
( Tuka, Babakan, Tangeb, Kulibul, Negara, Tabanan, Gumbrih, Palasari dan  
Singaraja). Kami kenang pengabdian dan pelayananmu bersama Bunda 
Maria. Kini bahagialah di surga dan  jadilah pendoa bagi kami yang masih 
berziarah di dunia ini.  

 

Senatus Malang mengucapkan turut berduka atas wafatnya Alm. Bp. Ignatius 
Hutana Hidayat pada tanggal 12-12-2021 Beliau adalah sesepuh Legio Maria 
di Semarang, bahkan sampai diakhir hidupnya beliau menjabat Asisten 
Pemimpin Rohani 1 Regia Semarang. Bersama istrinya (Ibu Emilia Miranti Hi-
dayat) selalu hadir dalam rapat Regia dan tidak pernah terlambat, bahkan 
masa sakitnya pernah hadir di rapat Regia memakai kursi roda. Keteladanan, 
disiplin & kesetiaan dalam mengembangkan Legio Maria terutama di Jawa 
Tengah patut dicontoh oleh semua legioner. Sebelum usia lanjut Alm. Bp. Ign. 
Hidayat yang menggerakkan supervisi ke presidium di dalam kota & ke dewan 
di luar kota. Rumah beliau juga dipakai untuk menyimpan vandel & tongkat 
panji legio, termasuk Veksilum besar yang dipakai saat upacara Acies.  Se-
moga Alm. Bp. Ignatius Hidayat mendapatkan kebahagiaan di surga abadi dan 
menjadi pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini.  

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang  

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang , selama pandemi Covid-19 belum dapat 

menyelenggarakan rapat dewan.  Kegiatan yang dapat dilakukan oleh dewan presidium asuhan 

yaitu mengikuti berbagai acara yang diselenggarakan paroki dan juga mengikuti lomba menyanyi 

dalam rangka 100 tahun Legio Maria, serta menyalurkan bantuan korban bencana alam. 



Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah melaksana-
kan acara tutup tahun kerja 2021 dan membuka tahun 
kerja 2022 dalam perayaan Ekaristi pada hari Senin, 27 
Desember 2021 di Kapel Seminari Menengah Mari-
anum Probolinggo.  Misa kudus di persembahkan oleh 
Pemimpin Rohani yaitu Romo Emanuel Wahyu 
Widodo, dan diikuti secara langsung oleh perwira 
Senatus, sementara itu legioner yang lain mengikuti 
misa kudus  melalui media Zoom dan You Tube. 
Jadi acara tersebut dilaksanakan secara daring dan 
luring ( online dan offline). 

Dalam kotbahnya Romo Emil mengingatkan kembali kepada legioner sebagai rasul awam, sejauh mana ke-
sungguhan kita menanggapi panggilan kita seperti St. Yohanes pelindung Legio Maria yang setia menjawab 
panggilan Tuhan dan memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita juga di ajak untuk mensyukuri rahmat 
Tuhan sepanjang tahun 2021 dan mohon  rahmat penyertaan Tuhan untuk karya  legioner di tahun yang 
akan datang. Semoga St Yohanes mendoakan kita agar setia seperti Yesus. Pada perayaan ekaristi ini di-
mohonkan doa bagi kesembuhan Saudari Lisa Sumardi (ketua Senatus Malang) dan juga mohon kedamaian 
abadi jiwa Sdr. Pius Wayan Lingga Arnatha (Ketua Kuria Tuka Bali) dan Sdr Ignatius Hidayat (APR 1 Regia 
Ratu Para Rasul Semarang). 
Sebelum berkat penutup Ekaristi, Sdri. Hotmaida mewakili perwira senatus menyampaikan sambutan singkat 
dan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Rohani, APR, Perwira dan seluruh legioner. Setelah perayaan 
ekaristi selesai, dari Seminari Menengah Marianum Probolinggo perwira Senatus Malang dan perwira dewan 
di tempat masing-masing saling menyapa dan mengucapkan Natal lewat zoom. 

 
 

Senatus Malang mengucapkan terima kasih kepada dewan dan presidium yang telah berpartisipasi 
dengan mengirimkan ucapan Natal & Tahun Baru, baik dalam bentuk animasi maupun statis. Sete-
lah melihat dan menyimak semua ucapan yang masuk,  sesuai dengan kriteria yang di minta, yaitu : 
original (asli,  belum pernah di publikasikan) dan menyesuaikan dengan tema Natal tahun 2021 

‘Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan’. Kami telah memilih untuk video dan kartu 
yang terbaik adalah sebagai berikut: 
1. Kuria Maria Rosa Mystica Keerom 
2. Presidium Pertolongan Orang Kristen Bangil 
3. Kuria Maria Angelorum Malang 

Misa Tutup  dan Buka Tahun Kerja Senatus Sinar Bunda Karmel Malang 

Festival  Membuat Ucapan Natal dan Tahun Baru 


