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Alokusio

Edisi LXXX (80)/
Maret 2014

ACIES sebagai KONSEKRASI LEGIO MARIA
BP Bab 30 Pasal 1

Dengan penuh syukur dan
bahagia; kita akan merayakan
ACIES. Perayaan ini amat
penting bagi sistem kerasulan
Legio Maria. Dalam perayaan
ini, kita diundang untuk kembali
menyadari keluhuran panggilan
kita sebagai rasul-rasul awam.
Kita adalah garam dan terang
dunia. Sebagai garam, kita larut
di
tengah
Gereja
dan
masyarakat guna menyucikan
dan memberi rasa kenikmatan
iman. Kita juga adalah terang
dunia yang menuntun jiwa-jiwa
untuk kembali ke jalan kepada
keselamatan, kebenaran dan
kehidupan kekal.
Oleh karena itu, ACIES
selanjutnya
mengajak
kita
menegaskan kembali janji setia
kita bahwa “aku milikmu ya Ratu
dan Bundaku, segala milikku
adalah kepunyaanmu”. Inilah
kaul setia kita, yang hendaknya
menjadi visi-misi abadi kita. Satu
per
satu
kita
memegang
Veksilum,
dimana
terpahat
gambar Roh Kudus dalam rupa
burung merpati dan gambar
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Maria Ratu yang tiada bercela,
serta gambar dunia semesta.
Nyata di sana gerak hati
legioner, keluar dari sanubarinya
menuju persatuan dengan yang
Ilahi (roh Kudus), yang tersuci
(Maria) dan yang terahmati
(dunia semesta).
Dengan demikian, ACIES
sekaligus
menjadi
jalan
pengudusan
kaum beriman
seperti yang diimpi-impikan
Frank Duff. Ia membayangkan
kaum beriman yang bergerak

Kuria Bunda Pene- 4
bus Merauke
Komisium Hati 4
Tersuci Manado

Special points of
interest:

“Sesungguhnya
aku ini hamba
Tuhan,
terjadilah
kepadaku
menurut
perkataanmu
itu”. (Luk 1:38)
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Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel

Alokusio … Lanjutan dari Halaman 1
serempak dinaungi sinar Roh Kudus, dipimpin Sang Santa Perawan Maria bertempur
menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan barisan berarak, mereka maju mengalahkan bala tentara setan.
Mereka terus maju menuju Tahta Pengadilan Kristus untuk memperoleh mahkota kemuliaan kekal.
Peristiwa ini terjadi sebagai pemenuhan Kabar Sukacita yang disampaikan Malaikat Gabriel.
Seperti Santa Perawan Maria yang mengalami Allah secara istimewa dalam peristiwa itu; kini
segenap Legioner juga mengalami hal yang sama. Jika dahulu lewat Maria, Allah memberikan
Kristus pada dunia, kini Legioner yang bekerja sama di bawah pimpinan Sang Bunda; melahirkan
kembali Kristus bagi dunia.
Para legioner terkasih; mari kita sambut ACIES dengan sukacita, sambil kita gemakan lagi
kata-kata Maria: “Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu
itu”. (Luk 1:38)
RD Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang

Berita dari Dublin
Berita-berita kali ini diambil dari buletin Dublin perihal
perkembangan Legio Maria di Afrika. Dewan Konsilium
Dublin telah menerima laporan Senatus BLANTYRE-Malawi.
Laporan ini juga dikirim ke dua Uskup Agung dan enam
Uskup lainnya di negeri itu. Pembinaan-pembinaan bagi
para perwira Legio Maria terus dilaksanakan selama Tahun
Iman 2013. Juga diselenggarakan konferensi nasional Legio
Maria dimana dijelaskan kembali bagaimana menjalankan
sistem Legio dengan baik dan benar. Dalam laporan ini juga
diberitakan perkembangan Regia Lilongwe yang mengasuh
58 komisium di 4 keuskupan. Laporan yang lain dari Senatus
Nairobi-KENYA. Dewan Senatus Nairobi menyarankan agar
presidium dan dewan-dewan asuhan menyelenggarakan
misa peringatan wafatnya Frank Duff. Dewan Konsilium juga
telah menerima laporan dari Senatus UGANDA. Senatus ini
amat menekankan kerasulan Legio Maria di kalangan orang
muda. Oleh karena mereka, kegiatan kerasulan Legio Maria
menjadi amat kuat.
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Berita Vatikan
Menjelang masa prapaskah Bapa Suci; Paus Fransiskus
menerbitkan Surat Gembala Prapaskah dengan judul :”Ia menjadi miskin
agar oleh kemiskinan-Nya, kamu menjadi kaya” (2 Kor 8:9). Kembali
Bapa Suci menegaskan arti kemiskinan bagi evangelisasi. Kerelaan
berbagi adalah bagian jalan penebusan kita. Ini jalan tobat sejati bagi
orang Kristen jaman ini.

Kasih karunia Kristus
Pertama-tama, hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja. Dia tidak mengungkapkan diriNya berjubah dalam kekuasaan duniawi dan kekayaan, melainkan dalam ketidakberdayaan dan kemiskinan: "Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya
kamu menjadi kaya... ". Kristus, Putra Allah yang kekal, satu dengan Bapa dalam kuasa dan kemuliaan, memilih untuk menjadi miskin, Ia hadir diantara kita dan dekat dengan setiap dari kita masing
-masing, Ia menyisihkan kemuliaan-Nya dan mengosongkan diriNya sehingga Ia bisa menjadi
seperti kita dalam segala hal (lih. Flp 2:7; Ibr 4:15). Allah yang menjadi manusia adalah sebuah
misteri besar! Tapi alasan untuk semua ini adalah kasih, cinta dalam kasih karunia, kemurahan
hati, keinginan untuk mendekat, kasih yang tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan diriNya
sendiri bagi orang yang dikasihi. Perbuatan amal, kasih, berbagi dengan orang yang kita cintai
dalam segala hal. Kasih membuat kita mirip, menciptakan kesetaraan, cinta juga merobohkan dinding dan menghilangkan jarak. Allah berbuat seperti ini dengan kita. Memang, Yesus " bekerja memakai tangan manusiawi, Ia berpikir memakai akalbudi manusiawi, Ia bertindak atas kehendak
manusiawi, Ia mengasihi dengan hati manusiawi. Ia telah lahir dari Perawan Maria, sungguh menjadi salah seorang diantara kita, dalam segalanya sama seperti kita, kecuali dalam hal
dosa" (Gaudium et Spes, 22) .

Berita dari Senatus
1. Senatus mengucapkan Profisiat dan selamat bertugas untuk Pemimpin Rohani dan Perwira Kuria Ratu Semesta Alam Timika yang diresmikan pada 2 Maret 2014 menjadi Kuria Defenitif di
Keuskupan Timika – Papua.
2. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, Kuria Maria Asumpta Ijen dan Kuria Maria Angelorum
Blimbing serta presidium yang tergabung langsung akan mengadakan acara Acies di Gereja
Paroki Santa Maria Gunung Karmel pada 31 Maret 2014 pukul 10.00WIB. Sebagai koordinator
dalam acara ini adalah Kuria Maria Asumpta Ijen. Seluruh Legioner diundang untuk menghadiri
perayaan Misa Acies tersebut.

Laporan Dewan
Kuria Ratu Semesta Alam Timika
Perkembangan presidia di Kuria Ratu Semesta Alam Timika sangat baik, dalam waktu kurang
dari setahun (Maret 2013 - Februari 2014) di wilayah keuskupan Timika sudah mencapai 13 presidium maka perlu dibentuk sebuah Kuria defenitif yang dapat mendidik, mengawasi pelaksanaan kewajiban dan manajemen umum presidia. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang meresmikan Dewan
Kuria Ratu Semesta Alam Timika pada rapat senatus 2 Maret 2014 dengan susunan perwira:
Pemimpin Rohani

: Pater John Kea Kebu, OFM

Ketua

: Sdr. Yohanes I. Pramana

Wakil ketua

: Sdri. Nela Kilangin

Sekretaris

: Sdri. Frederika Lefteuw

Bendahara

: Sdr. Anton Sabon

Kekompakan dan kerja keras perwira, terutama dukungan serta motivasi dari Pemimpin Rohani (Pater John Kea Kebu, OFM) menjadikan kuria ini dapat mengembangkan Legio di keuskupan
Timika. Senatus mengucapkan Profisiat dan selamat bertugas untuk semua Perwira Kuria dan juga
semua legioner di Keuskupan Timika. Semoga Kuria Ratu Semesta Alam menjadi motivasi untuk
dewan-dewan asuhan Senatus Malang lainnya.

Kuria Bunda Penebus Merauke
Secara khusus Senatus mengucapkan profisiat kepada 3 Presidium baru yang diresmikan
oleh Dewan Kuria dalam rapat kuria 14 Januari 2014 yaitu; Presidium Campuran Maria Pembantu
Abadi SP 7 Tanah Miring, Presidium Perempuan Ratu Rosario SP 7 Tanah Miring dan Presidium
Campuran Maria Bunda Pengasih Bupul 10. Senatus berharap presidium yang baru diresmikan ini
memperkaya dan menambah rasul-rasul awam yang militan di tengah-tengah masyarakat dan Ge
reja untuk mewartakan kasih Kristus lewat tugas pelayanan Legio Maria di Keuskupan Merauke.

Komisium Hati Tersuci Manado
Senatus mengucapkan profisiat untuk perluasan yang ada di Komisium Hati Tersuci Manado
yaitu 2 Kuria Senior ( Kuria Maria Bunga Bakung Aermadidi dan Kuria di Tompaso Baru) dan 1 presidium yunior (PresidiumYunior Maria Yang Dikandung Tanpa Cela Gorontalo). Legioner di Komisium ini selalu mengadakan kegiatan Doa di Gua Maria setiap tanggal 13. Komisium ini akan
merayakan ulang tahun ke 80 Legio Maria ada di Manado.

