
“Legio Maria suatu 

organisasi kerasulan 

awam yang mencintai 

Maria dengan segenap 

hati dan berkomitmen 

untuk melibatkan hati 

semua orang lain ke 

dalam cinta kepada 

Maria.” 

Para Legioner yang dikasihi Tuhan 
dan mengasihi Bunda Maria,  
Membawa Maria ke dunia bisa dipa-
hami secara beragam, namun buku 
pegangan menegaskan bahwa “Bila 
bakti kepada Maria menghasilkan 
begitu banyak hal yan menakjubkan, 
harus ada niat yang teguh untuk 
menggunakan sarana itu, untuk 
membawa Maria ke dalam dunia. 
Tidak ada cara yang lebih efektif un-
tuk melakukan hak ini selain da-
ripada melalui suatu organisasi 
kerasulan;… ”Untuk itu, setiap le-
gioner hendaknya mendari tugas 
dan tanggungjawabnya untuk mem-
bawa Maria ke dunia. Legio Maria 
menjadi sebuah organisasi kerasul-
an dimana kaum awam yang 
jumlahnya tidak terbatas, merembes 
masuk kemana-mana. Suatu orga-
nisasi kerasulan awam yang mencin-
tai Maria dengan segenap hati dan 
berkomitmen untuk melibatkan hati 
semua orang lain ke dalam cinta 
kepada Maria.  

Kesadaran bahwa tugas setiap le-
gioner untuk membawa Maria ke 
dunia hendaklah diwujudnyatakan 
dalam suatu tindakan yang nyata, 
baik secara pribadi maupun sebagai 
sebuah organisasi kerasulan awam. 
Kehadiran Legio Maria dan para le-
gionernya menjadi tanda nyata bah-
wa cinta Bunda Maria kepada umat 
manusia, bukan sekedar ucapan 
belaka. Dalam setiap penampakan-
nya, Bunda Maria selalu membawa 
pesan perdamaian dan meminta 
umat manusia untuk berdoa bagi 

keselamatan dunia. Maka pesan ini 
hendaknya menjadi nyata dalam se-
tiap aktivitas legioner dan menjadi 
Roh dalam perutusan setiap Presidi-
um Legio Maria. Maka sebelum 
melakukan suatu action lebih dahu-
lu perlu adanya self introspection. 
Apa yang harus menjadi self intro-
spection? 1. Apakah aku sudah 
berdamai dengan sesamaku? Mem-
bawa pesan perdamaian berarti ha-
rus terlebih dahulu berdamai dengan 
sesama. 2. Apakah aku cukup siap 
menjadi pembawa damai? Menjadi 
pembawa damai berarti memiliki 
keberanian untuk menyapa, mende-
ngarkan dan menjadi komunikator 
yang baik. Mendengarkan dengan 
Hati menjadi tema yang diangkat 
oleh Paus pada Hari Minggu Komu-
nikasi Sosial Sedunia ke-56. Untuk 
itu, mari kita hadirkan Maria ke dunia 
dengan kesediaan kita untuk men-
jadi pembawa damai dan kesediaan 
untuk mendengarkan sebagai se-
buah karya kerasulan yang nyata. 
Tugas sederhana tetapi sulit untuk 
dinyatakan, semoga Bunda Maria 
membimbing kita, rahmat Roh Ku-
dus menguatkan kita, Tuhan Yesus 
memampukan kita dan Allah Bapa 
menaungi kita. Tuhan memberkati, 
Bunda Maria menyertai. 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 

• Pada rapat Konsilium bulan Mei 2022 diadakan pemilihan sekretaris Konsilium. Sr. Sile Ni 
Chochlain dan Br. Michael Ryan (Immaculata Curia) mencalonkan kembali Sr. Maureen 
McManus.Karena tidak ada calon lain (calon tunggal) maka ketua konsilium Sr. Mary Murphy 
menyatakan Sr. Maureen McManus terpilih sebagai Sekretaris Konsilium untuk masa jabatan 
kedua selama tiga tahun. 

• Konsilium dengan senang hati mengumumkan bahwa Sr. Mary Murphy (ketua Konsilium) telah 
dinominasikan menjadi Anggota Pontifical Marian Academy International (PAMI) untuk 
menghormati pekerjaan besar yang dilakukan oleh Legio dalam 100 tahun terakhir oleh pendiri 
dan oleh anggota. 

Pada 19 Mei 2022 di Universitas Kepausan Ur-
baniana Paus Fransiskus mengambil bagian da-
lam peluncuran Gerakan Internasional Scholas 
Occurrentes, bersama dengan penyanyi U2 Bono 
Vox. Mereka menghimbau perempuan di seluruh 
dunia agar menerima Pendidikan yang baik. “ 
Pendidikan anak perempuan adalah kekuatan su-
per untuk memerangi kemiskinan ekstrem”. Sejak 
awal Scholas telah menjadi jaringan sekolah di 
seluruh dunia yang memiliki perhatian kepada 
mereka yang paling membutuhkan.  

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

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

(google meet) pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 16.15—17.15 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 VI dengan tema 

Tugas perwira dewan dan perwira presidium akan dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juni 2022 

pukul 18.00 WIB. Undangan dan link zoom pertemuan dikirimkan melalui wa grup. 

• Senatus akan mengadakan kunjungan ke Komisium Makassar, Komisium Manado dan Komisium 

Tomohon pada bulan Juni 2022. Kami mohon doa dari seluruh legioner. 

• Senatus Sinar Bunda Karmel telah mengadakan kunjungan supervisi ke Kuria Kuria Ratu Para 

Rasul Denpasar Bali dan Kuria Ratu Para Malaikat Tuka Bali pada tanggal 28-29 Mei 2022. Kun-

jungan dilaksanakan oleh Saudari Wiwik dan Saudari Yuni. Rapat Kuria Ratu Para Rasul berlang-

sung di paroki Fransiskus Xaverius  pada hari Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 18.00-20.00 WITA dihadiri oleh 

perwira presidium asuhan dan anggota aktif kurang lebih 75 orang. Rapat Kuria Ratu Para Malaikat Tu-

ka bertempat di paroki Tri Tunggal Maha Kudus Tuka pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.00—13.00 

WITA dihadiri oleh perwira presidium asuhan dan anggota aktif kurang lebih 60 orang. Setelah hampir 

2 tahun tidak ada rapat dewan kuria karena pandemic COVID-19, kini kedua kuria mulai bangkit 

dan telah mengadakan rapat secara tatap muka.  



Hal3 

Selama pandemic komunikasi antara perwira kuria dengan presidium asuhan terjalin dengan baik 

melalui whattapps grup. Kedua kuria sangat senang dikunjungi oleh Senatus.   

 

Berita Senatus 

Laporan Dewan 

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya  

Komisium Ratu Semeta Alam Surabaya sudah aktif menjalankan tugas visitasi ke kuria-kuria 

asuhannya. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira komisium atas usaha perluasan Legio 

Maria yaitu Terbentuk Presidium Auxilium Christianorum (Maria Pertolongan Orang Kristen) di Sem-

inari Tinggi Provodentia Dei (STPD) Keuskupan Surabaya.   

Kuria Maria Assumpta Malang  

Kuria Maria Assumpta Malang masih melaksanakan rapat secara online. Kuria mengikuti kegiatan 

Acies secara off line dan online bersama Senatus Malang dan mengikuti pertemuan Pemimpin Ro-

hani dan Asisten Pemimpin Rohani yang diselenggarakan oleh senatus Malang secara online. 

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon  

Komisium Maria Bunda Penasehat Yang Baik Tomohon sudah menjalankan tugas visitasi ke kuria-
kuria asuhannya. Komisium telah menyelenggarakan Acies dan mengadakan regenerasi perwira. 
Senatus mengucapkan profisiat untuk semua perwira Komisium yang terpilih dan selamat menjalan-
kan tugas. 

Kuria Maria Tak Bercela Jember  

Kuria Maria Tak Bercela Jember sudah mengadakan rapat secara tatap muka. Senatus mengucap-
kan profisiat kepada perwira kuria atas usaha perluasan yaitu terbentuk presidium Yunior Santa 
Perawan Termulia di asrama susteran Hermanas Carmelitas Jember dengan anggota 7 legioner. 

Kuria Ratu Para Malaikat Tuka  

Kuria Ratu Para Malaikat Tuka belum mengadakan rapat secara tatap muka. Komunikasi dengan 
presidium terjalin melalui whattapps grup. Ada beberapa presidium yang telah menyelenggarakan 
rapat mingguan sementara presidium yang belum rapat  berdoa tesera di rumah masing-masing.   



Paskah Kaum Muda 2022 

Pada hari Minggu 
Paskah Ke VI tanggal 
22 Mei 2022, Senatus 
Sinar Bunda Karmel 
Malang bekerja bersa-
ma dengan Presidium 
Kaum Muda yaitu Pre-
sidium Mater Sancta 
Spei dan Presidium Bin-
tang Timur Landungsari 
mengadakan acara 
Paskah Kaum Muda 
Bersama Bunda Maria 
di Seminari Montfort 
Jalan Joyo Agung 100 
Malang. Paskah kaum 

muda didampingi oleh RP Gregorius Pasi, SMM. Peserta terdiri dari Mahasiswa/i dan pekerja muda 
dari sekitar kota Malang. Ada juga beberapa Frater Projo yang bergabung dalam acara ini untuk 
melihat kegiatan Kerasulan Awam Legio Maria.  Adapun kegiatan pada paskah kaum muda ini anta-
ra lain ada sesi permainan, pemberian materi, sharing, Misa, dan ramah tamah. Acara berlangsung 
dengan baik dan lancar. Senatus mengharapkan ada buah dari acara ini, semoga banyak kaum mu-
da yang tertarik menjadi anggota Legio Maria, karena kaum muda adalah masa depan Gereja. 

Pembinaan Perwira dewan dan presidium Sesi V 

Senatus Malang telah menyelenggarakan pembinaan 

para perwira dan calon perwira dewan serta presidium 

sesi V. Pembinaan sesi V dilaksanakan pada tanggal 

20 Mei 2022 pukul 18.00 WIB, Acara tersebut di-

laksanakan secara daring melalui media zoom. Pem-

binaan sesi V ini diikuti oleh legioner kurang lebih 154 

peserta.  

Materi pembinaan sesi ke-V ini dibawakan oleh RP 

Gregorius Pasi, SMM, Dalam pembinaan ini Romo 

Goris menyampaikan bahwa Kerasulan Legioner : 

mengambil bagian dalam tugas keibuan Maria. Kehidupan Maria sebagai ibu. ibu Yesus, ibu umat manusia. Devosi 

kepada Maria berarti kita menerima Maria sebagai ibu Yesus dan ibu umat manusia. Tugas keibuan Maria atas umat 

manusia ada pada kerasulan. Kerasulan legioner adalah partisipasi umat dalam tugas Maria relasi yang mendorong 

partisipasi itu. Kuncinya bakti pada Maria mewajibkan karya kerasulan itu. Legioner sudah menjadikan Maria menjadi 

model, bekerjasama dengan perwira, sehingga perwira menyerahkan diri kepada Maria dalam setiap karya kerasulan. 

Maria sampai sekarang masih mewujudkan cinta kasih keibuan.  Kerasulan legioner adalah bentuk partisipasi seseorang 

dan sangat membantu berjalannya kehidupan gereja. Maria menjadi model, legio maria menjadi sekolah bagi rasul awam. 

Sebagai rasul kita berpartisipasi dalam kerasulan tersebut.   


