
Sebagaimana kita tahu Paus Fransiskus telah 
menekankan Gereja kita agar menjadi Gereja yang 
Sinodal. Gereja yang sinodal berarti jemaatnya 
berjalan bersama, saling mendengarkan, saling 
memperhatikan. Jemaat itu bisa berwujud keluarga-
keluarga, komunitas-komunitas basis gerejawi, 
komunitas religius maupun kelompok-kelompok 
kategorial. 

Oleh karena itu, sebagai salah satu kelompok 
kategorial Gereja, bagaimana Legio Maria memaknai 
diri sebagai Gereja yang sinodal ini? Tentu saja, Legio 
Maria akan meleburkan diri dalam Gereja setempat, 
baik di lingkungan, wilayah, paroki maupun setempat. 
Legio Maria tidak boleh mengeksklusifkan diri. Ia 
adalah inklusi pada Gereja. 

Seperti garam ditabur untuk memberi rasa dan 
terang  bernyala dan memberi cahaya di sekitarnya, 
demikianlah hendaknya Legio Maria bersinergi 
dengan seluruh bagian Gereja. Legio Maria menjadi 
rekan seperjalanan iman bagi siapa pun. Jika karena 
pandemi, kerekanan ini menjadi lentur dan kendur, 
makan kini kembali kita kencangkan barisan kerasulan 
kita. Mari serempak berjalan bersama kembali. 

Saya menginstruksikan agar semua presidium 
kembali memulai pertemuan tatap muka untuk 
rapat dan pembinaan sebagaimana mestinya. Juga 
kerasulan kunjungan ke rumah-rumah, termasuk 
ke rumah sakit, penjara, panti asuhan, panti jompo 
dan tempat-tempat lain yang terlupakan. Presidium-
presidium hendaknya menjadi pelopor utama gerakan 
sinodal ini. 

Untuk maksud sinodal inilah, anda dipanggil, 
dikuduskan dan sekaligus diutus. Telah 100 tahun Legio 
Maria berdiri, jangan masih risau dengan keberadaan 
Legio tapi ini sudah masanya mengarahkan diri 
kepada perutusan yang partisipastip dan semakin 
misioner. Tuhan memberkati. Amin. 

RD. Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang
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Memaknai Gereja Sinodal
sebagai Legioner

Buku Pegangan Bab 14. Presidium

Senatus Malang

“Seperti garam ditabur untuk 
memberi rasa dan terang  bernyala 
dan memberi cahaya di sekitarnya, 
demikianlah hendaknya Legio 
Maria bersinergi dengan seluruh 
bagian Gereja.”
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Berita Konsilium
• Dewan Senatus dan Regia adalah dewan yang penting bagi Legio Maria. Hanya Konsilium Dublin yang    

berkewenangan meresmikannya. Tidak ada orang atau dewan lain yang bisa mengangkat suatu dewan 
menjadi Senatus atau Regia. Pertimbangan yang serius akan diperhatikan sebelum memutuskannya. Juga 
dibutuhkan persetujuan hirarki setempat.  

• Akan diadakan pertemuan para koresponden Konsilium Dublin pada Sabtu 15 Oktober 2022 di Gedung 
Nazareth Dublin jam 10.00 sampai 16.00 waktu setempat. Semua koresponden diundang. 

• Pada tanggal 9 -16 Juli 2022 telah diadakan kembali kegiatan Peregrinatio Pro Christo di kota Birmingham 
dan London Inggris. Kegiatan ini diadakan setelah beberapa kali kegiatan sebelumnya ditiadakan karena 
pandemi. PPC berikutnya ke Bristol, Soho dan Manchester. 

• Saudara Declan Lawlor telah dicalonkan dan selanjutnya diangkat sebagai Wakil Ketua Konsilium Dublin 
untuk jabatan periode pertama. Ia menggantikan Saudari Sile Ni Chochlain yang telah 2 periode menjabat 
Wakil ketua. 

Berita dari Vatikan
• Wajah sidang kardinal di bawah Paus Fransiskus menjadi 

semakin bersemarak karena semakin didominasi banyak 
kardinal bukan dari Eropa saja, melainkan juga dari Asia, 
Afrika dan Amerika Latin.  Dari 83 Kardinal yang diangkatnya, 
hanya 34% saja yang dari Eropa, 22% dari Asia Pasifik, 20% 
dari Amerika Latin, 8% dari Amerika Utara dan sisanya dari 
Afrika. Semoga ini cerminan kekatolikan yang sejati. 

• Paus Fransiskus mengadakan kembali perjalanan pastoral 
ke negara Kanada selama sepekan dari tanggal 24 sampai 
30 Juli 2022. Semoga ia sehat dan pesan damainya diterima 
dunia. 

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang

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

presidium yang akan menyampaikan laporan dewannya pada bulan Agustus 2022 secara virtual (google 
meet) pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.30 - 17:45 WIB.

• Senatus Malang akan mengadakan regenerasi perwira pada bulan Agustus 2022.
  Nama calon-calon perwira Senatus periode 2022-2025 sebagai berikut:
 Calon Ketua  Sdri. Moerhayati S.  (Periode 1)
 Calon Wakil Ketua Sdri. Hotmaida S.  (Periode 2)
 Calon Sekretaris 1 Sdri. Novenia Oerip A.  (Periode 1)
 Calon Sekretaris 2 Sdri. Anna Theodora A.  (Periode 2)
 Calon Bendahara 1 Sdr. Stefanus Sugiyanto  (Periode 1)
 Calon Bendahara 2 Sdri. Yuni Winangsih  (Periode 2)
• Konferensi Nasional Legio Maria Senatus Malang tahun 2022 akan diadakan pada tanggal 10 September 

2022. Dalam Konfernas 2022 sebagai tuan rumah adalah Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. 
Konferensi Nasional akan diadakan secara luring dan daring. Mohon para perwira dewan segera 
mendaftarkan peserta Konfernas paling lambat tanggal 20 Agustus 2022.

Laporan Dewan
REGIA RATU PARA RASUL SEMARANG telah aktif menjalankan tugas visitasi ke presidium-presidium 
asuhannya. Regia telah  menyelenggarakan Acies dan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh 
Senatus. Senatus mengucapkan proficiat untuk dewan asuhan yang dapat membentuk presidium yunior 
baru di Kutorejo dan presidium baru di Bongsari.

KURIA MARIA ANGELORUM MALANG telah mengadakan rapat tatap muka sejak bulan Juni 2022. Perwira 
Kuria telah melaksanakan tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria juga telah melaksanakan Acies, 
mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Senatus dan webinar tentang Bakti Sejati kepada Maria dalam 
Devosi Santo Montfort secara online. 
KURIA TABUT PERJANJIAN JAYAPURA telah melaksanakan visitasi ke presidium-presidium asuhannya.
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KURIA RATU SEMESTA ALAM TIMIKA telah melaksanakan rapat secara tatap muka. Kuria telah 
menyelenggarakan Acies, mengukuhkan perwira-perwira presidium yang baru terpilih, dan menyelenggarakan 
perayaan Ekaristi di awal tahun 2022. Senatus mengucapkan proficiat atas usaha perluasan Legio Maria 
yaitu pembentukan presidium yunior di sekolah-sekolah.
KURIA YUNIOR RATU PARA RASUL sampai saat ini masih belum mengadakan rapat, karena banyak 
presidium-presidium yunior di sekolah-sekolah yang sudah lulus dan melanjutkan pendidikan ke luar 
kota Malang. Senatus meminta kesediaan Sdri. Wiwik untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali 
presidium yunior di Malang.
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PEMBINAAN LEGIO MARIA
Oleh Komisium Makassar

Terinspirasi dari pembinaan yang diselenggarakan 
oleh Senatus, Komisium Makassar berinisiatif 
mengadakan pembinaan untuk 6 presidium di 
Sulawesi Tenggara. Pembinaan ini berlangsung 
selama 2 hari, pada tanggal 30 dan 31 Juli 2022. 
Pembinaan dilaksanakan di Kendari dan dihadiri 
oleh 101 legioner pada hari pertama dan 24 perwira 
Legio Maria pada hari yang kedua. Pembinaan ini 
bertempat di Aula Paroki St. Fransiskus Xaverius 
Sadohoa Kendari.

Utusan Komisium Makassar disambut dengan luar 
biasa oleh Pastor-Pastor di Kendari. Semua Pastor 
sangat mendukung kegiatan Legio Maria. Dukungan 
ini dapat dilihat dari komentar dan kepercayaan para 
Pastor kepada legioner. Bahkan ada komentar kalau 
tugas-tugas dan pelayanan di paroki dipercayakan 
pada legioner pasti beres. Selain kegiatan 
pembinaan, juga sempat ada beberapa kunjungan 
berkeliling paroki dan ziarah.
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Pembinaan Perwira dan Calon Perwira Dewan dan Presidium Senatus Malang
MISA PERUTUSAN
Hari Jumat, 15 Juli 2022 pk 18.00 WIB dilaksanakan 
Misa Perutusan untuk menutup rangkaian 
kegiatan Pembinaan Perwira dan Calon Perwira 
oleh Senatus Malang. Misa dipersembahkan oleh 
RD. Emanuel Wahyu Widodo, Pemimpin Rohani 
Senatus Malang.

Dalam kotbahnya, Romo Emil menegaskan 
bahwa Tuhan itu baik dan kita hendaknya menjadi 
bagian dari gerak kebaikan itu. Kita diajak sebagai 
legioner, dan juga perwira, untuk selalu melihat 
semua kejadian sebagai bentuk kebaikan Tuhan. 
Bahkan, panggilan kita atau amanat perutusan 
kita sebagai legioner dan perwira adalah bentuk 
dari kebaikan Tuhan. Sebagai legioner, kita diajak 
untuk membagikan rahmat Allah itu.  

Dalam Injil, Yesus menegur orang-orang Farisi 
yang menegur murid-murid Yesus yang memetik 
bulir gandum di hari Sabat. Tapi Yesus berkata, 
“Yang Kukehendaki adalah belas kasih.” Janganlah 
berpikir soal rohani lebih dahulu, berpikirlah 
menjadi manusia yang baik lebih dulu. Kadang, 
keinginan untuk menjadi kudus atau malaikat, 
membuat lupa untuk menjadi manusia yang baik 
terlebih dahulu.

Romo Emil meminta peserta untuk “tergerak hati 
untuk terlibat dalam gerak belas kasih Tuhan. 
Persembahkan dirimu untuk menjadi legioner dan 
untuk menjadi perwira. Yakinlah bahwa rahmat 
Tuhan akan mencukupkan kebutuhan manusiawi 
dan rohani kita. Ia sumber hidup, damai dan 
kebahagiaan.”

Di akhir misa, Senatus melaporkan jumlah total 
peserta 377 orang. Senatus berharap hasil 
Pembinaan dapat digunakan untuk membina 
dewan maupun presidium asuhannya. Sertifikat 
akan dibagikan dalam bentuk e-sertifikat. 
Diumumkan juga mengenai pendaftaran 
perwakilan offline Konfernas di bulan September 
(2 perwira per dewan + 1 PR), yang lain secara 
online.

Tetap semangat dalam tugas pelayanan di 
manapun dan apapun bentuk perutusan kita. Ave 
Maria, Maria Ave.
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