
“Mari kita terus 

berupaya untuk 

membawa Maria ke 

dalam dunia melalui 

kerasulan Legio 

Maria” 

Legioner yang dikasihi dalam Tuhan.  

Beberapa waktu yang lalu (atau masih 
akan dilakukan) kita memperbaharui ko-
mitmen penyerahan diri kita dalam Misa 
ACIES. Aku adalah milikmu, Ratuku dan 
Bundaku, dan segala milikku adalah 
kepunyaanmu. Melalui pernyataan ini, 
setiap Legioner hendak menegaskan 
komitmen bersama sekaligus memohon 
pertolongan Bunda Maria untuk per-
jalanan setahun ke depan. Menjadi milik 
Maria berarti siap untuk menghadirkan 
Maria dalam dunia. Bagaimana cara kita 
untuk memastikan bahwa Maria, Ratuku 
dan Bundaku sungguh hadir di dunia? 
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan 
berdasarkan Semangat Legio Maria itu 

sendiri:  

1. Mengutamakan kerendahan hati. Disa-
dari atau tidak, menjadi pribadi yang 
rendah hati bukanlah hal yang mudah! 
Setiap orang tergoda untuk menonjol-
kan diri supaya dikenal dan tidak diren-
dahkan oleh sesamanya. Untuk itu, 
Bunda Maria mengajarkan kepada kita 
dalam suatu ungkapan “Aku ini hamba 
Tuhan, terjadilah padaku menurut per-
kataan-Mu”. Bunda Maria mengajarkan 
spiritualitas seorang hamba, dimana 
harus bekerja keras terus-menerus. 
Jika ada yang tidak beres, akan dis-
alahkan. Jika semua berjalan baik-baik 
saja, semua akan diam saja. Jika ada 
sesuatu yang baik, orang lain yang 

akan mendapat pujian. Siapkah kita? 

2. Terus menerus berdoa. Seorang 
hamba yang baik berupaya untuk men-
jalin komunikasi yang baik pula dengan 
pimpinannya. Agar segala hal yang 
menjadi tanggungjawabnya dapat di-
laksanakan dengan baik. Satu-satunya 
cara kita berkomunikasi dengan Allah 
adalah dengan berdoa. Maka menjalin 
komunikasi yang baik dalam hal ini 
melalui kesediaan mendengarkan 

dalam keheningan doa. 

3. Pantang mengeluh dan pantang me-
nyerah. Akhirnya keyakinan bahwa 
Tuhan Allah dan Bunda Maria senan-
tiasa menyertai kita, akan membuat 
kita berani terus berusaha serta yakin 
bahwa akan ada hasil yang baik seba-

gai buah dari ketekunan.  

Mari kita terus berupaya untuk mem-
bawa Maria ke dalam dunia melalui kera-
sulan Legio Maria, dimana kita ambil 
bagian di dalamnya. Allah Tritunggal 

Memberkati, Bunda Maria menyertai.  

Ave Maria, Maria Ave.  
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Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel Hal2 

Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

• Konsilium mengumumkan bahwa Pastor Paul Churchill telah ditunjuk oleh Konferensi Wali 
gereja Irlandia sebagai Pemimpin Rohani Konsilium. Atas nama semua Perwira Konsilium, kami 
mengucapkan selamat kepada Pastor Paul Churchill dan konsilium meminta semua legioner un-
tuk mendoakan beliau. 

 
• Saudari Helen Murphy koresponden Konsilium untuk Indonesia menyampaikan bahwa saat ini  Kon-

silium memiliki banyak kegiatan. Dewan Kuria menyelenggarakan beberapa Seminar, Retret, dan 
membuat sebuah Video Diskusi untuk Para Lelaki. Sangat disarankan untuk merekrut anggota 
laki-laki ke dalam Legio Maria. Kami juga melakukan banyak usaha untuk menjalin hubungan 
dengan orang-orang di jalan-jalan dan mendistribusikan Medali Wasiat. Kami menjumpai orang-
orang dengan berbagai keyakinan. 

Bapa Suci Paus Fransiskus mengirim surat 
kepada semua Uskup di seluruh dunia, menje-
lang konsekrasi Rusia dan Ukraina. Bapa Suci 
mengundang seluruh uskup untuk berdoa ber-
sama pada hari Jumat 25 Maret 2022 yaitu ber-
doa“ Bagi pengudusan umat manusia, dan 
khususnya Rusia dan Ukraina kepada Hati 
Maria yang Tak Bernoda. Paus menyebut ini se-
bagai “gerakan gereja universal” untuk menyeru-
kan agar kekerasan dan penderitaan orang-
orang yang tidak bersalah segera diakhiri. 

Berita Senatus 

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

dan presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan April 2022 secara virtual 

(google meet) pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 16.00—18.00 WIB. 

• Senatus Malang akan mengadakan pembinaan lanjutan bagi calon perwira dewan/pewira presi-

dium yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22 April 2022 pukul 17.30 - 19.30. Pertemuan 

ke IV ini dalam bentuk webinar bekerja sama dengan Pusat Spiritualitas Marial Montfortan 

(PSMM) Indonesia. Selain peserta pembinaan, kami juga mengundang seluruh legioner yang 

berada di wilayah asuhan Senatus Malang untuk mengikuti webinar ini. Adapun tema Webinar: 

“Bakti Sejati kepada Maria Menurut St. Louis Marie Grignion de Montfort”. Webinar ini dalam 

rangka: 180 tahun penemuan manuskrip Bakti Yang Sejati kepada Maria tulisan St. Montfort. St. 

Louis Marie Grignion de Montfort adalah salah satu pelindung Legio Maria. Senatus berharap den-

gan adanya webinar ini menambah semangat legioner untuk berdevosi kepada Bunda Maria, dan 

setia menjalankan panggilannya. Undangan dan link zoom pertemuan dikirimkan melalui wa grup 

 



Hal3 April 2022 

Pertemuan Acies Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah dilaksanakan pada Minggu, 27 Maret 2022 di Gereja Paroki 

Santo Andreas Malang pukul 10.00 WIB, Acies dilaksanakan secara offline dan online. Misa Acies dipersembahkan oleh 

RD. Yohanes Paulus Aang WinarkoPeserta yang hadir dalam misa acies tersebut adalah perwira dari beberapa presid-

ium yang tergabung langsung ke Senatus Malang, Perwira Kuria Maria Asumpta dan presidium asuhannya,  serta tim 

koresponden Senatus Malang. Namun karena masih dalam kondisi pandemi, maka umat yang hadir masih dibatasi. 

Meskipun dalam kondisi demikian, Senatus Malang tetap memfasilitasi presidium yang belum bisa melaksanakan misa 

acies secara langsung, dapat mengikuti melalui tayangan live streaming Youtube Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. 

Perayaan Acies menggunakan tata perayaan liturgi Hari Raya Maria Menerima Kabar Gembira. Acies yang dirayakan 

sekali dalam setahun ini, memberikan suasana yang sacral dan mendalam bagi para legioner. Pada momen ini, sebagai 

prajurit Maria bersama-sama berkumpul untuk memperbaharui janji kepada Maria, Sang Panglima. Sekaligus juga untuk 

menerima kekuatan dan berkat dari Maria sendiri, sebagai bekal untuk pertempuran selama satu tahun yang akan datang 

dalam tugas karya kerasulan.  

Berita Senatus 

Laporan Dewan 

Kuria Maria Angelorum Malang  

Kuria Maria Angelorum Malang aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria mengada-
kan rapat secara virtual melalui goggle meet dan rapat tatap muka pada Pebruari 2022, menyeleng-
garakan misa tutup dan buka tahun kerja Legio Maria Kuria Maria Angelorum. 

Regia Ratu Para Rasul Semarang 

Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan presidium 

asuhannya. Regia telah mengikuti temu pastoral Keuskupan Agung Semarang, mengikuti upacara 

pemakaman asisten pemimpin rohani Regia Semarang, alm. Ignatius Hidayat dan juga mendoakan 

tessera.   

Kuria Maria Rosa Mystica Keerom  

Kuria Ratu Semesta Alam Timika telah melaksanakan rapat secara tatap muka. Kuria  membuat 

agenda kerja tahun 2022. 



Pembinaan dan Acies Kuria St. Perwan Maria Dari Medali Wasiat 

Kuria St.Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok - NTB telah melakukan pembinaan kepada seluruh presidium asuhan dan 

Acies pada tanggal 26 –27 Maret 2022 bertempat di paroki Maria Imaculata Mataram. Kegiatan dimulai dengan pembinaan  oleh 

Pemimpin Rohani Kuria yaitu tentang spiritualitas seorang Legio Maria  dilanjutkan dengan rapat Kuria yang dihadiri oleh seluruh 

peserta yang berjumlah 45 orang. Selanjutnya kegiatan Rekoleksi yang diberikan oleh Romo Patrisius Woda . Ada 4 hal yang 

dibicarakan oleh Romo Woda yaitu  

1. Peranan bunda Maria dalam Gereja,  

2. Dogma Bunda Maria sebagai ibu Yesus,  

3. Devosional, dan  

4. Legio Maria   

Minggu, 27 Maret 2022 kegiatan dilanjutkan dengan Acies, diawali dengan perayaan Ekaristi bersama umat setelah itu dilanjut-

kan dengan kegiatan Acies yang langsung dipimpin oleh Romo Maryono, Pr (Pemimpin Rohani Kuria Lombok). Acies tahun ini 

diikut oleh 45 orang peserta yang terdiri dari presidium se dekenat Nusa Tenggara Barat. 

Pembinaan Perwira dewan dan presidium Sesi III 

Senatus Malang telah menyelenggarakan 

pembinaan para perwira dan calon perwira 

dewan serta presidium. Pembinaan sesi III 

dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 

pukul 18.00 WIB. Acara tersebut dilaksana-

kan secara daring melalui media zoom. 

Pembinaan sesi III ini diikuti oleh legioner 

kurang lebih 157 peserta. Adapun pemateri 

sesi III dibawakan oleh Sdri. Hotmaida dan 

sebagai moderator adalah saudari Doroty. 

Dari pertemuan pembinaan sesi ketiga ini, 

kita mendapat beberapa bekal penting, 

antara lain bagaimana membentuk sebuah 

presidium baru dan pemekaran presidium baru dari presidium yang sangat berkembang. Dalam pembinaan ini juga disam-

paikan sistem Legio Maria yang meliputi sistem rapat, sistem kunjungan dan kontak pribadi, sistem keanggotaan, sistem 

kepemimpinan, sistem pembinaan, dan sistem pemandu dan calon. Pada pertemuan sesi III ini peserta sangat antusias 

dan banyak pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri dan banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh pe-

materi. Semua pertanyaan yang belum terjawab pada saat zoom akan dijawab melalui youtube Senatus Malang. 


