
“bukan prestasi diri 
yang dicari me-
lainkan pemberian 
diri total bagi Tuhan 
dan sesama. .”  

Para legioner terkasih,  
Sungguh menakjubkan bahwa di 
awal tahun ini, Senatus Sinar 
Bunda Karmel Malang menye-
lenggarakan pembinaan perwira 
dan calon perwira dengan pe-
serta yang mencapai ratusan 
orang. Semoga ini akan menjadi 
musim semi bagi karya Legio 
Maria di masa ini dan mendatang.  

Hanya saja harus selalu dicam-
kan bahwa pembinaan seperti ini 
belumlah terbukti nyata sebelum 
dilaksanakan dalam karya praktik. 
Acara pembinaan melalui zoom 
hanyalah teori. Yang terpenting 
adalah keterlibatan nyata menjadi 
perwira itu sendiri. Kerasulan bu-
kanlah untuk dibicarakan saja, 
namun untuk dilaksanakan.  

Oleh karena itu, setelah pembi-
caraan-pembicaraan dan diskusi, 
para peserta hendaknya segera 
menawarkan diri untuk ikut me-
layani sebagai perwira, baik itu 
perwira di presidium maupun per-
wira dewan. Jangan takut gagal 
atau tidak mampu. Ini bukan 
karya manusia belaka. Ini karya 
iman, harapan dan kasih.  

Gagasan legio tentang pem-
bentukan pribadi rasul adalah 
melalui metoda pendampingan. 
Seorang legio yang telah lama 
bertugas mendampingi yang 
baru dalam pelaksanaan karya 
langsung. Dengan demikian 
orang akan merasakan sendiri 
keindahan dan sekaligus tan-
tangan kerasulan suci. Sung-
guh dalam sistem pembentu-
kan semacam ini, bukan pres-
tasi diri yang dicari me-
lainkan pemberian diri total 
bagi Tuhan dan sesama. Se-
moga. Amin. 

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

Berita dari Vatikan 

 Buah-buah perayaan 100 tahun Legio Maria sungguh tampak di mana-mana. Mun-
cul presidium-presidium baru dari perayaan yang dihadiri sejumlah imam, uskup 
bahkan kardinal. Perayaan-perayaan yang disiarkan lewat youtube dan media 
sosial lain membuat Legio Maria tidak hanya dikenang namun juga semakin dike-
nal. Kontak kepada kaum muda dan ziarah-ziarah dijalankan dan kita mulai menuai 
hasilnya. Keluarga-keluarga di paroki-paroki senang melihat legio kembali bangkit 
dan mengadakan kunjungan kembali. Selama pandemi ini, Legio terus ditantang 
untuk berpikir keras bagaimana untuk tetap memelihara dan memperkuat presidia 
dan dewan-dewannya. 

 Pada Hari Orang Sakit sedunia 11 Janu-
ari 2022 yang lalu, Sri Paus mengingat-
kan kita agar tetap mendampingi mereka 
yang sakit dengan kasih, sebab mereka 
adalah tubuh Kristus yang menderita. 
Mari kita jadikan diri kita sebagai tempat 
belas kasih Allah terpancar kembali di 
jaman ini.  

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

dan presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Februari 2022 secara 
virtual (google meet) pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 16.30—18.00 WIB. 

 Senatus Malang akan mengadakan pembinaan lanjutan bagi calon perwira dewan/pewira presi-
dium yang dilaksanakan secara virtual setiap Jumat ke-3 dalam bulan. Pertemuan II dengan tema 
Pengelolaan Dewan akan dilaksankan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 pukul 18.00 WIB. Un-
dangan dan link zoom pertemuan dikirimkan melalui wa grup. 

 Pertemuan Pemimpin Rohani dan Asisten Pemimpin Rohani menurut agenda Senatus akan 
diadakan pada bulan Februari 2022 secara virtual menggunakan google meet. Untuk tanggal 
pelaksanaan akan dibicarakan dalam rapat senatus bulan Februari. Link pertemuan akan 
dikirimkan melalui WhatsApp Grup.  

 Pertemuan Acies Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan diadakan pada 27 Maret 2022 
Rencananya Acies akan diadakan secara offline dan online dari Gereja Paroki St. Antonius Padua 
Pasuruan. Untuk acara Acies akan dibahas pada rapat senatus Februari. 

 Senatus menghimbau agar dewan-dewan dapat melaksanakan Acies jika situasi dan kondisi 
sudah memungkinkan. 
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Laporan Dewan 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya 

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya telah melakukan visititasi ke dewan dan presidium asu-
hannya. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh komisium antara lain; mengikuti webinar iman, men-
yelenggarakan perayaan 100 tahun Legio Maria dengan mengadakan webinar dan live talk show, 
menyelenggarakan misa arwah bagi para legioner, dan mengikuti rekoleksi yang diselenggarakan 
oleh Komisium Ratu Damai Purwokerto secara virtual.   

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon 
Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon telah melaksanakan rapat dewan secara 
tatap muka terbatas dengan prokes. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; dalam rangka 
100 tahun Legio Maria mengadakan kunjungan ke umat dengan menerapkan protokol kesehatan 
dan menyelenggarakan Misa perayaan 100 tahun Legio Maria  dengan kehadiran  terbatas serta 
melaksanakan novena di paroki masing-masing. 

 Perwira Senatus, panitia 100 tahun, Tim Senatus 
dan presidium kaum muda mengadakan acara ta-
hun baru bersama pada tanggal 16 Januari 2022 
bertempat di Klinik Medika. Pertemuan ini diguna-
kan oleh perwira senatus untuk menyampaikan 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
Senatus pada tahun 2022. Harapannya banyak 
kaum muda terlibat dalam membantu kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Senatus. Acara tersebut diawali 
dengan perkenalan, pemaparan kegiatan senatus 
dan diskusi serta ditutup dengan acara ramah 
tamah.  Senatus Malang sangat terbantu dengan 
adanya presidium kaum muda. 

Kuria Maria Assumpta Malang  
Kuria Maria Assumpta Malang menyelenggarakan doa rosario secara online bersama perwira pre-
sidium asuhannya, menyapa anggota melalui whattapps grup, mengikuti misa tutup dan buka tahun 
kerja Senatus, serta mengikuti festival ucapan natal yang di selenggarakan oleh Senatus.  

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  

Kuria Ratu Para Malaikat Tuka  
Kuria Ratu Para Malaikat Tuka belum dapat menyelenggarakan rapat, komunikasi dengan presid-
ium dilakukan melalui whats apps grup.  



Senatus Malang telah menyelenggarakan pem-
binaan  para perwira dan calon perwira dewan 
serta presidium. Pembinaan sesi I dilaksanakan 
pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 18.00 WIB. 
Acara tersebut dilaksanakan secara daring me-
lalui media zoom. Pembinaan sesi I ini diikuti 
oleh legioner kurang lebih 300 peserta. 

Materi pembinaan sesi I disampaikan oleh 
Pemimpin Rohani Senatus Malang yaitu Rm 
Emanuel Wahyu Widodo dengan tema 
“Spiritualitas Perwira”. Pembinaan ini akan ber-
langsung mulai Januari 2022 sampai Juni 2022. 
Pertanyaan yang tidak terjawab pada waktu 
acara berlangsung dapat disampaikan pada live 
chatt dan jawaban akan dibagikan melalui 
whatts app grup. Peserta pembinaan sangat 
antusias dan diharapkan semua peserta dapat 
mengikuti semua sesi pembinaan dengan baik. 
Pembinaan berikutnya dilaksanakan pada hari 
Jumat, 18 Pebruari 2022, meeting ID dan pass-
word akan diinformasikan menyusul di WAG. 

Pembinaan Perwira dewan dan presidium Sesi I 

Masa pandemic bukanlah 
halangan bagi Komisium 
Ratu Semesta Alam Sura-
baya untuk mensyukuri 
bersama tahun  2021 yang 
telah berlalu & mohon 
bimbingan Roh Kudus un-
tuk menjalani tahun 2022.  
Kami melaksanakan DOA 
TESSERA BERSAMA via 
zoom pada 9 Januari 2022 
dengan didampingi oleh 

Romo Pemimpin Rohani, RD. A.P. Dwi Joko. Renungan oleh Frater Kristoforus Krisna. Acara ini dii-
kuti oleh 49 legioner. “Segala usaha yang dilakukan dalam karya-karya Legio Maria, hanya punya 
satu tujuan, yaitu karena aku cinta Yesus”. Demikian inti renungan yang disampaikan oleh Fr. Kristo. 
Dibagian akhir acara, Rm. Dwi Joko berpesan agar di tahun 2022 legioner berkarya dengan lebih 
rendah hati.(Komisium RSA) 

Tutup dan Buka Tahun Kerja Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  


