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MENTAHTAKAN HATI KUDUS YESUS
dalam RUMAH UMAT
Bacaan Rohani BP LM BAB 37 No. 3
hal.256-257
DAFTAR ISI :

Para Legioner yang terkasih;
Dalam kunjungan-kunjungan kita, disarankan oleh Buku Pegangan agar
kita tidak membawa apa-apa, selain
hati yang dipenuhi kasih dan doa-doa
yang tulus. Kita tidak boleh memberi
barang apa pun kepada mereka yang
kita kunjungi. Namun tetap ada yang
bisa diberikan jika orang yang kita
kunjungi mau menerimanya; yaitu
medali wasiat dan atau gambar Hati
Kudus Yesus.
Dua benda ini mengingatkan
mereka yang kita kunjungi untuk ikut
membaktikan diri kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Pembaktian diri
mereka akan menjadi tanda nyata
kehadiran kasih Allah di tengah
keluarga mereka. Dengan Allah hadir
maka akan terjadi pembebasan dari
segala yang jahat dalam diri setiap
orang di rumah itu. Yang kasar menjadi lembut, yang malas dan acuh
menjadi peduli dan terlibat dalam karya-karya baik. Maka karya misteri
penyelamatan Allah terjadi lagi di tengah kita.
Para Legioner yang terkasih;
Betapa sering Yesus tergerak oleh
belas kasih; saat manusia kelaparan,
Ia memberi mereka makan. Saat di

Nain Ia melihat ibu janda yang ditinggal mati anak tungalnya, Yesus
segera menghiburnya dan membangkitkan anak itu lalu menyerahkan kembali kepada ibu-nya. Ia
juga berkali-kali menyembuhkan
berbagai penyakit.
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Kini pandanglah Hati Yesus yang
penuh dengan belas kasih itu. Dan
belajarlah lagi menjadi murid Hati
Kudus Yesus. Semoga anda menjadi
semakin segar pula dalam kasih; sehingga dalam kunjungan yang presidium-presidium
selenggarakan,
semakin terasa pula gerak Hati Kudus Yesus yang membebaskan.
Amin.
RD Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang

Special points
of interest:

Hati Kudus
Yesus, Bertahtalah dalam rumah
kami
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Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel

Berita dari Dublin
Telah diadakan pemilihan bendahara II dewan konsilum
dan yang terpilih adalah saudari Enda Dunleavy. Ia
akan menjabat bendahara II selama 3 tahun dan ini
adalah periode kedua baginya.
Suatu proyek kunjungan legio telah diadakan di kota
Arklow, daerah County Wicklow, Irlandia. Sebanyak 40
legioner terlibat didalamnya. Mereka mengunjungi lebih
dari 4000 rumah dari tanggal 13 -18 April 2015. Dewan
Pastoral Paroki setempat amat bergembira atas kunjungan ini, dimana program-pragram paroki bisa disosialisasikan; juga medali-medali wasiat dibagi-bagikan
kepada umat setempat.
Legio Maria Irlandia akan mengadakan ziarah ke Gereja Knock pada tanggal 27 September 2015 dan dipimpin Mgr. Kevin Doran. Knock adalah tempat penampakan Bunda Maria bersama-sama Santo Yosep dan Santo Yohanes Rasul. Bersamaan dengan ziarah ini, juga
akan diselenggarakan Konggres Ekaristi Nasional Irlandia di Knock.

Berita dari Vatikan
1

2

Pada tanggal 15 Mei 2015, Paus Fransiskus telah
menerima kunjungan Presiden Kuba, Raul Castro dalam
rangka perbaikan hubungan antara Kuba dan
Vatikan. Kuba sebelumnya merupakan sekutu Uni Soviet
dalam perang dingin melawan Amerika Serikat. Raul berjanji akan menjadi Katolik lagi, jika Sri Paus tetap menjalankan hubungan baik dengan Kuba seperti selama ini.
(1)
Sri Paus juga menerima Presiden Palestina Mahmoud
Abbas, dalam pertemuan itu Paus Fransiskus secara eksplisit menyatakan pengakuan atas negara Palestina.
Hubungan diplomatik pun akan segera ditandatangani
oleh keduanya.(2)
Sri Paus mendorong Konferensi Waligereja Eropa
(Katolik) dan Dewan Gereja Eropa (Protestan) untuk
memulai rekonsiliasi. Selama berabad-abad, Eropa menjadi tempat perpecahan Kristen, kini dari Eropalah harus
dimulai rekonsiliasi dan perdamaian. Paus juga
mendesak agar Gereja Eropa menjadi sahabat bagi kaum
migran dan menjadi tempat dialog bagi negeri yang berperang.
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Berita dari Senatus
1. Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan mengadakan Konferensi Nasional Ke-3 Legio Maria
Kaum Muda pada 16 - 18 Oktober 2015. Senatus mengharapkan agar semua dewan asuhan
mempersiapkan legioner mudanya untuk mengikuti acara tersebut.
2. Senatus meminta perwira Regia Ratu Para Rasul Semarang untuk menghadiri Launching Sayembara Cipta
Rupa Patung dan Lukisan Maria Bunda Segala Suku di
Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran Yogyakarta pada 30
Mei 2015. Berita hasil pertemuan tersebut dimuat di
Website Senatus Malang. Senatus juga mengucapkan
terima kasih kepada Sdr. Johannes Handiman & Sdri.
Helena Maria Winarti yang telah menghadiri acara tersebut dengan baik.

Laporan Dewan
Regia Bunda Kristus Maumere
Regia Bunda Kristus Maumere sangat aktif dalam melakukan pembinaan dan perluasan Legio Maria. Proficiat atas
terbentuknya Presidium Bunda Pembantu Abadi paroki Koting, Presidium Bunda Rahmat Ilahi di Massabewa paroki Maria
Gunung Karmel Wolofeo, Presidium Mater Dolorosa Hia dan Presidium Bunda Tersuci Wailamung serta Presidium Bunda
Kristus dan Presidium Yunior Pintu Surga.

Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat memperhatikan legioner kaum muda dan telah menyelenggarakan
rekoleksi Legio Maria kaum muda dengan sukses di Kediri.

Kuria Maria Assumpta Ijen
Kuria Maria Assumpta Ijen Malang saat ini sedang mempersiapkan regenerasi keperwiraan dewan kuria. Senatus berharap banyak perwira presidium yang mau dicalonkan sebagai perwira dewan kuria untuk periode 2015-2018.

Kuria Maria Tak Bercela Jember
Kuria Maria Tak Bercela Jember tetap berupaya untuk membina presidium asuhan dan berhasil melaksanakan rekoleksi
adven 2014 dan pra paskah 2015 dengan baik. Kuria juga merencanakan mengadakan ACIES bersama dengan kuria
Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi pada bulan Mei 2015.

Kuria Ratu Para Rasul Bali
Kuria Ratu Para Rasul Bali sangat aktif dalam melaksanakan visitasi ke presidium asuhan. Pada tahun ini kuria mempunyai program kerja khusus yaitu melaksanakan Novena Hidup Bakti dengan mengadakan Rosario dan Sharing hidup bakti
dari Biarawan dan Biarawati yang ada di Bali.

Devosi Kepada Hati Kudus Yesus
Pengertian Devosi, menurut pengajaran Gereja Katolik, seperti dijabarkan dalam tulisan CDW (Congregation for Divine
Worship), Vatikan dalam dokumennya yang berjudul Directory on Popular Piety and the Liturgy, adalah:
“Devosi digunakan untuk menggambarkan praktek eksternal (doa-doa, lagu- lagu pujian, pelaksanaan suatu kegiatan rohani yang berkaitan dengan waktu - waktu atau tempat- tempat tertentu, insignia, medali, kebiasaan- kebiasaan).
Dihidupkan oleh sikap iman, praktek- praktek tersebut menyatakan hubungan yang khusus antara umat beriman dengan
Pribadi Allah [Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus] atau kepada Perawan Maria yang terberkati, dalam hak- hak istimewanya tentang rahmat dan segala sebutannya yang mengekspresikan keistimewaan tersebut, atau dengan para Santo/a di
dalam konfigurasi mereka dengan Kristus atau di dalam peran mereka di dalam kehidupan Gereja.”

Novena kepada Hati Kudus Yesus
Hati Kudus Yesus adalah hati umat manusia yang merupakan lambang pusat kepribadian Yesus. Sebab hati merupakan
pusat perasaan, kebebasan dan kesadaran Yesus. Dalam hati-Nya, Dia menyerahkan diri kepada misteri Allah dan karya
keselamatan-Nya demi manusia. Novena kepada hati kudus Yesus adalah sarana untuk mengembangkan hubungan
pribadi dengan Yesus. Dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam tulisan St. Yohanes, terdapat ungkapan hubungan
pribadi itu dan nilai Hati Yesus sebagai lambang cinta kasih-Nya.
Dalam abad ke 17 secara khusus
dus Yesus. Joana Fransiska Fremiot
memulai tulisan rohaninya memdevosi ini. Yohanes Eudes memperYesus (1672). Perkembangan selanMaria Alacoque, yang boleh bertemu
beberapa penampakan khusus. Semenyambut komuni, khusus pada
resmi dirayakan pesta Hati Kudus
sus telah menjadi sebuah upacara
Roma semenjak tahun 1856, dan
Sebagaimana Pentakosta selalu
rayaan Hati Kudus Yesus selalu

dikembangkan devosi kepada Hati Kude Chantal dan fransiskus dari sales
berikan banyak sumbangan kepada
juangkan Hari raya Hati Kudus Tuhan
jutnya digerakan oleh Santa Margaretha
muka dengan Hati Kudus Yesus dalam
jak itu ditekankan supaya umat sering
hari Jumat pertama dalam bulan secara
Yesus. Pesta perayaan Hati Kudus Yepenting dalam kalender liturgi Katolik
dirayakan 19 hari setelah Pentakosta.
dirayakan pada hari Minggu, pesta pejatuh pada hari Jumat. Pada tahun ini

dirayakan pada 12 Juni 2015.

Devosi Kepada Hati Kudus Yesus
Hati Kudus Yesus, Hati yang penuh Cintakasih, setiap anak yang datang mengaku dengan sungguh
karena penuh dosa dan kelemahan, maka Engkau akan tergerak dengan penuh belas kasihan. Ampunilah kami yang senantiasa melukai Hati KudusMu. Aku dengan semua kelemahan diriku menyerahkan hatiku seutuhnya kepadaMu. Ya Yesus jadilah Juruselamat dan Raja pribadiku seutuhnya.
Aku membuka hatiku lebar lebar dengan penuh kerinduan padaMu. Masukilah hatiku ini, walaupun
nista isinya dan kotor pelatarannya, bahkan hatiku yang rusak dan penuh luka ini. Aku percaya akan
penyelenggaraanMu yang senantiasa mengasihi aku terlebih dahulu. Karena Engkau Tuhan,
sesungguhnya Engkau memang tidak membutuhkan kasihku, tetapi apa yang selama ini ku rindukan adalah: aku mengasihiMu Allahku, dan diriku kupersembahkan seutuhnya kepadaMu. Inilah
permohonanku .......... Maka ampunilah kami dan seluruh dunia ini yang senantiasa melukai Hati
KudusMu, ya Tuhan.
Kemuliaan … Bapa Kami ….Salam Maria …Kemuliaan ….

