
“Marilah kita sadari 

kehadiran kita se-

bagai perpanjangan 

tangan Allah untuk 

membagikan rahmat 

Allah kepada sesa-

ma” 

Para Legioner yang dikasihi Tuhan dan men-

gasihi Bunda Maria, 

 Beberapa waktu yang lalu, kita telah 
disegarkan dengan sebuah webinar Bakti 
Yang Sejati kepada Maria menurut St. 
Louis Marie de Monfort (dalam rangka 180 
th ditemukannya manuskrip Bhakti yang Se-
jati kepada Maria tulisan St. monfort). 
Penekanannya terletak pada tugas setiap 
Legioner untuk menjadi batu yang hidup se-
bagai pondasi dalam sebuah rumah rohani. 
Apa artinya menjadi batu yang hidup? 
Bagaimana mewujudkan kehadiran legioner 

sebagai batu yang hidup?  

 Menjadi batu yang hidup di-
wujudkan dalam kesediaan setiap legioner 
untuk berdevosi kepada Bunda Maria se-
bagai Bunda Allah. Apakah dengan demikian 
mengesampingkan peran Allah Tritunggal? 
Tentu bukan demikian yang dimaksudkan. 
Allah Tritunggal yang Maha Kudus tetap 
menjadi yang terutama. Kita sering 
mendengar ungkapan dalam bahasa latin 
per Mariam ad Jesum (melalui Maria, kita 
dapat sampai kepada Yesus), ungkapan ini 
hendak menegaskan bahwa Bunda Maria 
menjadi cara untuk semakin mengenal Ye-
sus dan lebih jauh lagi, Allah Tritunggal Yang 
Maha Kudus. Buku Pegangan menegakkan, 
“Hendaknya devosi kepada Bunda Maria 
sungguh-sungguh menjadi tanda penghor-
matan Legio kepada Bunda Maria sehingga 
setiap Legioner mendapat kekuatan untuk 
karya kerasulan di tengah gereja dan 
masyarakat”. Maka devosi menjadi salah 
satu dasar dalam pembangunan rumah ro-
hani. Apakah cukup hanya dengan berde-
vosi? Hanya memberi penekanan pada sisi 

rohani dan kesalehan pribadi? Tentu saja 

belum cukup. 

 Legio Maria hendaknya mengambil 
bagian dalam semangat Maria dan masuk 
sepenuhnya dalam Allah berkaitan dengan 
pembagian rahmat! Membagikan rahmat 
Allah menuntut suatu tindakan aktif dari se-
tiap orang beriman yang sungguh mengala-
mi bahwa hidupnya adalah Rahmat yang 
berasal dari Allah. Rahmat yang berasal dari 
Allah, hendaklah dibagikan kepada sesama 
dan bukan dimonopoli secara pribadi. Untuk 
itu, setiap Legioner hendaklah meyakini 
dirinya dipanggil untuk menjadi saluran rah-
mat Allah bagi sesama. Maka kesalehan 
pribadi dalam bentuk devosi yang kuat kepa-
da Bunda Maria, disempurnakan dengan 
kesediaan untuk menjadi saluran rahmat 
Allah bagi sesama. Inilah cara kita para Le-
gioner untuk benar-benar menjadi batu yang 
hidup bagi sebuah bangunan rohani milik 

Allah.  

 Marilah kita sadari kehadiran kita 
sebagai perpanjangan tangan Allah untuk 
membagikan rahmat Allah kepada sesama. 
Bunda Maria teladan kita sudah bersedia 
membagikan rahmat Allah sepanjang hidup-
nya, sekarang giliran kita untuk melakukan 

hal yang sama. Ave Maria. Maria Ave. 

RD. Yohanes Paulus Aang Winarko  

Asisten Spiritual Director of Senatus Malang 
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Berita dari Dublin 

Berita dari Vatikan 

• Konsilium memperingati meninggalnya Edel Quinn pada tanggal 
12 Mei dan merayakan misa pada tgl 14 Mei 2022 di Gereja 
Dominikan pusat kota. Konsilium memperkenalkan Edel Quinn 
kepada masyarakat supaya dikenal lebih baik yaitu kisahnya di 
Afrika sebagai utusan yang sangat menginspirasi, lewat sebuah 
buku yang ditulis oleh Kardinal Suenens yang mengisahkan ten-
tang Edel Quinn seorang misionaris di Nairobi yang penuh se-
mangat. Edel berkata bahwa Legio adalah hidupnya karena Ma-
ria adalah hidupnya. Keduanya adalah satu. 

• Pesan Paskah ”Kepada Gereja dan Dunia” (Urbi et 

Orbi), Paus Fransiskus menjelaskan bahwa Yesus 
Yang Tersalib telah bangkit. Beliau mengingat para 
korban perang, semua yang menderita di seluruh 
dunia, dan memohon dengan sungguh-sungguh 
agar damai Kristus dapat memasuki kehidupan 
kita, rumah kita dan Negara kita. 

• Paus Fransiskus memimpin perayaan Paskah di 
bawah sinar matahari dari Lapangan Santo Petrus 
yang dipenuhi bunga, penuh sesak dengan pe-
ziarah. Tampilan cemerlang dari empat puluh ribu 
bunga dan tanaman mengubah Lapangan Santo 
Petrus menjadi taman, berkat hadiah tahunan dari 
took bunga dari Belanda. 

Berita Senatus 

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

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

(google meet) pada tanggal 20 April 2022 pukul 16.15—18.00 WIB. 

• Perwira Senatus Malang akan mengunjungi Kuria Ratu Para Rasul Denpasar Bali dan Kuria Ratu 

Para Malaikat Tuka Bali pada tanggal 28-29 Mei 2022. Semoga kehadiran Senatus memberikan 

semangat kepada legioner yang ada di Bali. 

• Rapat panitia SC dan OC untuk persiapan konferensi Nasional 2022 di Surabaya akan diadakan 

pada bulan Mei 2022. 

• Pada tahun ini masa kerja perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang berakhir pada bulan Juli 

2022. Kami mohon seluruh dewan dan presidium asuhan mengirimkan/mengusulkan nama-nama 

calon perwira Senatus Malang untuk periode 2022-2025. Usulan nama-nama calon perwira Sena-

tus dapat dituliskan dan dikirimkan kepada Senatus mulai bulan Juni 2022. 



Hal3 

• Pembinaan perwira dewan dan presidium sesi V akan diadakan pada pada tanggal 20 Mei 2022 

pukul 18.00 WIB dengan tema” Kerasulan Legioner: mengambil bagian dalam tugas keibuan 

Maria” Pembinaan sesi V akan disampaikan oleh RP. Goris Pasi, SMM. Link zoom akan 

dikirimkan melalui wa grup pembinaan perwira. 

• Pemimpin Rohani dan perwira Senatus Malang mengucapkan selamat hari raya Paskah kepada 

semua pemimpin rohani, perwira dewan dan perwira presidium serta segenap legioner. 

Berita Senatus 

Laporan Dewan 

Komisium Maria Ratu Rosario Makassar  

Komisium Maria Ratu Rosari Makassar telah aktif melaksanakan visitasi ke dewan kuria asuhannya. 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh Komisium antara lain; mengkoordinir kunjungan ke Lembaga 
Pemasyarakatan kelas I Makassar, mengisi renungan harian di aplikasi Jalan Hidup Kebenaran/ 
JHK  Keuskupan Makassar yang update di Instagram dan melaksanakan Acies secara offline dan 
online yang disiarkan melalui Youtube dari Gereja Kristus Raja Andalas di awali dengan rekoleksi. 
Senatus Malang mengucapkan profisiat kepada perwira Komisium Maria Ratu Rosario Makassar 
atas usaha perluasan yang dilakukan yaitu; terbentuknya Presidium Maria Pembantu Abadi di 
Baras, terbentuk Presidium Junior Bunda Maria dari Lourdes di Kendari dan terbentuknya Presidium 
Bunda Penebus di Kendari. 

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang  

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang telah melaksanakan rapat secara tatap muka sejak 

Desember 2021. Namun presidium asuhan masih belum melaksanakan rapat presidium sehingga 

visitasi belum terlaksana. Senatus menyarankan agar semua presidium asuhan dapat segera 

melaksanakan rapat presidium jika Pastor paroki sudah mengizinkan. 



Acies Kuria Maria Angelorum Malang 

Kuria Maria Angelorum Malang bersama presidium asuhannya telah menyelenggarakan Acies pada hari 

Minggu 24 April 2022 bertempat di Gereja Katolik St. Albertus de Trapani. Moment Acies ini adalah 

sesuatu yang sangat dinantikan oleh para legioner selain sebagai perwujudan pembaharuan janji kese-

tiaan legioner terhadap Panglimanya yaitu Bunda Maria, Acies ini juga merupakan wadah perjumpaan 

para legioner yang kurang lebih selama 2 tahun tidak dapat berinteraksi secaralangsung karena pan-

demi yang membatasi ruang gerak. Semoga dengan dilaksanakannya Acies maka semangat para le-

gioner tetap terjaga dan kembali bangkit untuk memulihkan keadaan agar dapat melakukan tugas-tugas 

sebagai seorang laskar Maria. “ Aku adalah milikMu ya Ratu dan Bundaku dan segala Milikku adalah 

KepunyaanMu”Ave Maria, Maria Ave (Wiwik) 

Pembinaan Perwira dewan dan presidium Sesi IV 

Pembinaan Perwira dewan dan presidium sesi IV diada-

kan dalam bentuk webinar yang bekerja sama dengan 

Pusat Spiritualitas Marial Montfortan (PSMM) Indonesia. 

Webinar dilaksanakan pada 22 April 2022 dengan tema 

“Bakti yang Sejati kepada Maria Menurut St. Louis Marie 

Grignion de Monfort”. Webinar tersebut dilaksanakan pa-

da pukul 17.30-20.00 WIB melalui Zoom dengan dihadiri 

hampir 400 orang peserta. Webinar ini diisi oleh tiga 

pemateri, yaitu RP. Fidelis Wotan, SMM, RP. Arnold Su-

hadi, SMM, dan RP. Goris Pasi, SMM.  

Acara webinar dibuka dengan doa oleh Romo Aang 

Winarko dan dilanjut dengan sambutan yang diberikan 

oleh Romo Emanuel Wahyu Widodo. Kemudian 

pengenalan pembicara yang dipimpin oleh RP. Frans Danga, selaku moderator webinar. Kemudian 

pemateri satu, yaitu Romo Fidelis mulai membawakan materi yang berkaitan dengan isi buku Bakti Se-

jati. Dilanjutkan dengan materi mengenai tinjauan atas Bakti Sejati Monfort dari perspektif Teologi Spir-

itual yang dibawakan oleh Romo Arnold. Terakhir oleh Romo Goris membawakan materi tentang tin-

jauan atas Bakti Sejati Monfort dari perspektif Teologi Dogmatik. Setelah pemaparan materi dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab. Moderator memberi kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan per-

tanyaan kepada masing-masing pemateri. Kemudian acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ro-

mo Arnold. (Nita) 


