
Dalam keluarga kudus di Nasaret ada banyak inspirasi 
yang dapat diterapkan dalam sistem Legio Maria. 
Keluarga kudus itu miskin harta, namun kaya akan 
keindahan rohani. Bapa yang nyaris tanpa kata, terus 
bekerja dan melindungi keluarga. Ibu yang rendah hati 
dan selalu setia. Dan anak yang patuh dan hormat 
akan orang tuanya. Betapa indah keluarga ini. 

Bila legioner berkumpul entah dalam rapat presidium, 
entah dalam rapat dewan atau dalam kegiatan 
apa saja; hendaknya semangat keluarga kudus 
ini dipancarkan lagi. Sifat-sifat mereka yang saling 
melengkapi; mewujudkan kesempurnaan dan 
kekuasaan Allah atas mereka. Kendati tetap ada 
kelemahan-kelemahan pribadi, namun yakinlah 
bahwa Allah akan mengokohkan Tubuh Mistik Kristus 
ini. 

Marilah kita berusaha menjadikan Legio Maria 
sebagai rumah mistik kekudusan kita. Jika ada 
anggota yang tidak hadir tanpa kabar, carilah seperti 
Bapa Yosef dan Bunda Maria mencari sampai 
menemukan kembali Yesus di Bait Suci Yerusalem. 
Baik Bapa Yosef maupun Bunda Maria adalah pribadi 
yang sederhana, rendah hati dan sabar. Kesucian 
mereka berdua, membuat Yesus sejak kanak-kanak 
taat kepada mereka. Kendati Yesus merasa nyaman 
berada di “rumah Bapa” namun Ia tetap tunduk pada 
asuhan Bapa Yosef dan Bunda Maria (Luk 2:49-51).

Kehidupan Legio Maria di usianya yang ke 101, tentu 
tetap tidak selalu mulus. Ada jalan terjal, kadang licin 
dan berbahaya. Ada onak duri dan kerikil. Tak jarang 
ada perselisihan dan salah paham. Tetapi hadirkan 
kembali spiritualitas Rumah Mistik dari Nasaret: 
niscaya kita akan belajar lagi untuk saling memahami, 
saling mengampuni dan saling mengasihi. 

Dirgahayu Legio Maria ke 101, mari saling menjadi 
sahabat seperjalanan dan kerasulan suci ini. 
Amin. 

RD. Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang
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Rumah Mistik dari Nasaret
Buku Pegangan Bab 21. Rumah Mistik Nasaret

Senatus Malang

“Hadirkan kembali spiritualitas 
Rumah Mistik dari Nasaret: 
niscaya kita akan belajar 
lagi untuk saling memahami, 
saling mengampuni dan saling 
mengasihi.”
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Berita Konsilium
• Dewan Konsilium menyelenggarakan konser musik di halaman depan Katedral St. Patrik Dublin pada hari 

Sabtu 3 September 2022 dalam rangka perayaan seabad Legio Maria. Konser ini amat istimewa dengan 
menghadirkan artis Celine Byrne yang amat terkenal di Irlandia, diiringi Dublin Concert band dan dihadiri 
juga oleh banyak tamu artis lain seperti: Lorraine Matthew pada malam itu. 

Berita dari Vatikan
• Paus Fransiskus merasa amat prihatin atas situasi berat Gereja Katolik di Nicaragua yang mendapat tekanan 

berat dari Presiden Daniel Ortega. Gereja dituduh bersekongkol dengan USA untuk menggulingkannya. 
Beberapa Uskup dan imam ditangkap dan dipenjarakan dengan alasan provokatif dan mengganggu 
stabilitas negara. Paus berharap semoga segera ada solusi damai di tengah krisis politis ini. 

• Sementara itu empat biarawati Katolik di Kenya telah dibebaskan dari penculikan yang dilakukan geng 
kriminal. Keamanan di negeri ini masih kacau dan kerap aktifis Gereja menjadi sasaran penculikan dengan 
meminta uang tebusan. Di tengah berbagai tekanan, semoga Gereja tetap membawa damai dan terang 
kehidupan. 

Senatus Sinar Bunda Karmel Malang

Berita Senatus

 Ketua  Sdri. Moerhayati S.  (Periode 1)
 Wakil Ketua Sdri. Hotmaida S.  (Periode 2)
 Sekretaris 1 Sdri. Novenia Oerip A. (Periode 1)
 Sekretaris 2 Sdri. Anna Theodora A. (Periode 2)
 Bendahara 1 Sdr. Stefanus Suyanto (Periode 1)
 Bendahara 2 Sdri. Yuni Winangsih  (Periode 2)
• Konferensi Nasional Legio Maria Senatus Malang tahun 2022 akan 

diadakan pada tanggal 10-11 September 2022 di Griya Samadhi 
Vicentius, Prigen. Dalam Konfernas 2022 sebagai tuan rumah adalah 
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Bagi perwira dewan yang tidak 
bisa menghadiri Konfernas secara offline dianjurkan untuk mengikuti 
secara online. Beberapa acara Konferensi Nasional juga akan disiarkan 
secara daring melalui Youtube Senatus Malang. 

Laporan Dewan
KOMISIUM MARIA RATU ROSARIO MAKASSAR telah aktif menjalankan tugas visitasi ke kuria-kuria 
asuhannya. Perwira Komisium sangat aktif mengadakan pembinaan ke dewan-dewan asuhannya. Senatus 
mengucapkan proficiat untuk perluasan di Kuria Cermin Kekudusan Toraja yaitu terbentuknya 3 prakuria di 
Toraja.

KURIA MARIA BUNDA KERAHIMAN ILAHI LUMAJANG sampai saat ini belum dapat melaksanakan 
tugas visitasi karena kondisi pandemi. Perwira Kuria telah berhasil melaksanakan Acies bersama dengan 
presidium-presidium asuhannya. Senatus berpesan agar perwira kuria mengupayakan pembinaan terhadap 
presidium-presidium asuhannya.
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• Perwira Senatus Sinar Bunda Karmel Malang telah mengadakan rapat bersama Tim Koresponden dan 
Supervisi Senatus pada tanggal 25 Agustus 2022 pk 17.00 WIB secara tatap muka. Senatus mengucapkan 
terima kasih banyak kepada Bu Lusy Budiman (Ketua Tim Koresponden dan Supervisi) dan seluruh anggota 
Tim Koresponden dan Supervisi atas dukungan dan pelayanan yang telah diberikan selama menjalankan 
tugas-tugas Senatus. 

• Senatus Malang telah mengadakan pemilihan dan regenerasi perwira pada bulan Agustus 2022. Nama 
-nama perwira Senatus untuk periode 2022-2025 adalah sebagai berikut:
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PERSIAPAN KONFERNAS SENATUS MALANG 2022 
21 Agustus 2022

SURABAYA. Dalam rangka mematangkan persiapan Konferensi Nasional Senatus Bunda Karmel Malang 
yang akan berlangsung di bulan September ini, Senatus Malang menghadiri rapat tatap muka persiapan 
Konfernas di Surabaya bersama dengan Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Sdri. Dora, Sdri. Yuni, 
Sdri. Wiwik, Sdr. Kornel, Sdr. Alex dan Sdri. Novi mewakili Senatus Malang dalam kunjungan ini selaku SC 
(Steering Committee) dan Tim IT Senatus Malang.

Rapat ini berlangsung tepat seusai rapat Komisium Surabaya yang juga dihadiri oleh para Frater dari 
Presidium Auxilium Chrisitanorum dari Seminari Tinggi Providentia Dei Keuskupan Surabaya (foto bersama 
para frater di bawah).

Dalam rapat ini, dibahas hal-hal mengenai konfirmasi kehadiran peserta Konfernas, transportasi, konsumsi 
dan akomodasi, serta pembuatan e-book dan hal-hal detail lainnya. Komisium Surabaya dan Senatus masih 
akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan Konfernas tanggal 10-11 September 
2022 ini. Semoga tim yang bergabung di bawah pimpinan Sdri. Lisa (Ketua SC) dan Sdri. Listiana (Ketua OC/ 
Organizing Committe) tetap bersemangat dalam bimbingan Bunda Maria, sehingga dapat memberikan yang 
terbaik untuk kegiatan kita bersama, Konferensi Nasional Senatus Malang 2022!

Mari, para legioner yang terkasih, kita mendukung kegiatan Konfernas 2022 dengan doa bagi para panitia 
dan peserta supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan membuahkan hasil untuk dibagikan kepada seluruh 
legioner di wilayah Senatus Malang. Ave Maria, Maria Ave.
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BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2022

Tema BKSN 2022 “Allah Sumber Harapan Hidup Baru” selaras dengan pesan Paus Fransiskus, “Keinginan 
saya adalah jangan kehilangan harapan. Harapan yang nyata tidak pernah mengecewakan.” Ayat emas 
yang berbunyi “Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup” (Amos 5:6) mengingatkan kita agar tidak pernah 
kehilangan harapan ktia dalam Tuhan.

Hal ini selaras dengan kondisi di Indonesia saat ini, di mana ketakutan dan keresahan yang ada di tengah 
masyarakat karena pandemi dan hal-hal lainnya mulai mereda. Masyarakat mulai menemukan harapan di 
tengah perkembangan dalam bidang ekonomi dan sosial yang mulai kembali. Dalam bulan ini, kita diajak 
untuk merenungkan peranan Allah sebagai sumber harapan bagi umat Kristiani, secara khusus melalui ayat-
ayat dalam kitab Nabi Amos dan Hosea. Tema-tema BKSN dalam bulan ini setiap minggunya adalah sebagai 
berikut:
1. Allah Sumber Harapan untuk Menangkis Mentalitas Keagamaan Palsu (Am. 5:4-6).
2. Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan (Am. 5:14-17).
3. Allah Sumber Harapan karena Kasih Setia-Nya (Hos. 6:1-6).
4. Allah Sumber Harapan karena Kerahiman-Nya (Hos. 11:1-11).

Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah selalu memberikan harapan akan hidup baru. Dalam 
masa pascapandemi ini, kita kembali diajak untuk menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Sebab Dia 
tahu apa yang terbaik, Dia tahu apa masa depan yang terbentang di hadapan kita. Sebagaimana Tuhan 
mendampingi para murid dalam karya kerasulan mereka, di tengah ketakutan mereka di tengah badai, Dia 
juga mendampingi kita mengarungi badai kehidupan ini. Dialah satu-satunya harapan kita dalam menjalani 
kehidupan baru ini.

Semoga BKSN ini membawa kita semakin mengenal Allah yang selalu memberi kita harapan di mana kita 
tidak dapat melihat harapan. Dia mengerti, Dia peduli. Tuhan memberkati.
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MATERI BKSN DAPAT DIUNDUH 
DI LINK BERIKUT INI:
https://drive.google.com/file/d/1qbQTN-
LkSTaT6kpCCVs7Mk9sUh0FIhR3n/view


