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“Hubungan antar anggota Legio Maria ”
Alokusio
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Para legioner terkasih,
Para
Legioner
harus
siap
menghormati dan menjaga agar
tetap mencintai sesama anggota.
Caranya ialah dengan cinta kasih
yang tulus dan keramahan hati.
Kendati ini tidak selalu mudah terlebih jika telah terjadi kesalahan
atau kelemahan. Namun kekurangan-kekurang-an itu tidaklah
akan melemahkan presidium atau
dewan. Justru sebaliknya semakin menantang setiap anggota
untuk berjuang memperolehkan
kepenuhan rahmat ilahi.
Seharusnya setiap anggota legio
peka dan menyadari bahwa
keanggotaan mereka tidak tergantung pada rasa suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok,
sepaham atau tidak sepaham;
melainkan sikap tenggang rasa
atau menahan diri. Jangan mengutamakan diri sendiri, bahkan
sekalipun yakin diri sebagai
pribadi yang terbaik. Malah
perpadanan atau perpaduan antara yang berbeda-beda keadaan
itu yang akan menampakkan harmoni dan keindahan. Dan di atas
segalanya tentu system harus
dijunjung tinggi sebagai azas utama karya kita bersama.
Dalam membahas kemampuan
setiap
legioner
hendaknya

dihindari pembicaraan yang bisa
menimbulkan kesan iri. Iri hati
adalah racun maut yang bisa
menghancurkan segala-galanya.
Orang yang punya kedengkian
mempunyai kekuatan dahsyat
untuk melakukan hal-hal yang
mengerikan. Betapa pahit situasi
presidium atau dewan jika ada iri
dalam hubungan antar anggotanya.
Marilah kita lupakan segala
kepahitan dalam kerasulan ini.
Persembahan sebagai pepulih
atas kelemahan-kelemahan kita
sendiri. Jadilah Legio yang wirawan, rendah hati dan suka
mengampuni.Tuhan memberkati.
Amin
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“Jadilah

Le-

gioner yang
wirawan,
rendah hati
dan suka
mengampuni..”
RD Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang
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Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel

Berita dari Dublin
Romo Eamonn Mc Carthy, Direktur Radio Maria, Irlandia telah datang kepada dewan konsilium dan
berbicara tentang peran Radio Maria secara umum
dan bagaimana mempromosikan Legio Maria dalam
programnya. Radio Maria berpusat di Unit 8, Taman
Bisnis St. Anthony Business Park, Ballymount Road,
Dublin 22.
Anda dapat mendengarkan siaran Radio Maria setiap hari dengan acara Rosario dan ofisi singkat Legio Maria dengan menghubungi +353 (0) 1437 3277,
atau mendownload aplikasi 'Radio Maria World Family' di ponsel / tablet Anda. Untuk Internet Streming
klik 'Listen Live' di
http://www.radiomaria.iewww.radionmaria.ie
Romo Mc Carthy ini telah terlibat aktif dalam proses
beatifikasi Frank Duff selama bertahun-tahun dan
banyak membuka presidium Legio Maria di berbagai
paroki sejak ia ditahbiskan.

Berita dari Vatikan

Pada awal tahun 2018 ini, Paus Fransiskus telah mengadakan kunjungan pastoral ke negeri Chili
dan Peru. Dalam kunjungan ini, Sri Paus memberikan perhatian, harapan dan kegembiraannya bersama umat setempat. Pesannya: “kita perlu memperhatikan kaum miskin, gelandangan, para
penganggur dan masyarakat adat. Juga jangan dilupakan orang-orang tua, kaum muda dan anakanak, terlebih anak-anak kurban pelecehan seksual. Kita selayaknya memohon maaf dan memastikan bahwa hal itu tidak akan terulang lagi di masa mendatang”.
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Berita dari Senatus
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang akan meresmikan Pra Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi
Lumajang pada Minggu ke-3 Februari yang diawali dengan pembinaan dan dilanjutkan dengan
rapat kuria serta peresmian Pra Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang menjadi Kuria
yang definitive.
 Senatus Sinar Bunda Karmel Malang
dan Senatus Bejana Rohani Jakarta
mengadakan pertemuan di Seminari
Maria Monfortan Malang untuk melanjutkan proses revisi Buku Pegangan Legio
Maria. Senatus Malang diwakili Romo
Emil, Sdri. Hotmaida, Sdri. Moerhayati,
dan Sdri. Wiwik, sedangkan dari Senatus Jakarta diwakili oleh Sdri. Sisil dan
Sdr. Prasetyo. Revisi Buku pegangan ini
didampingi oleh Romo Wim Peter, SMM.
Senatus berharap semoga proses revisi
Buku Pegangan ini secepatnya dapat
diselesai dengan baik.
 Senatus menghimbau agar seluruh legioner aktif dalam pendalaman iman di lingkungan masingmasing selama masa prapaskah yang akan dimulai pada 14 Februari 2018 mendatang.
 Senatus menghimbau agar seluruh dewan laksanakan ACIES di sekitar tanggal 25 Maret yaitu
Hari Raya Maria Menerima Kabar Gembira.

Laporan Dewan
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya
Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya sangat aktif dalam visitasi ke dewan dan presidium
asuhannya. Komisium berhasil mengadakan pembinaan untuk Kuria di Kediri dan Kuria Maria Puteri Kerahiman, menyelenggarakan rekoleksi, seminar dalam rangka HUT Komisium dan mengadakan misa arwah legioner. Senatus mengucapkan profisiat atas perluasan LM di Kuria asuhan
Komisium yaitu Kuria Rumah Kencana berhasil membentuk 1 presidium senior dan 2 felites. Kuria
Mater Salvatoris membentuk 1 presidium bapak-bapak di paroki St, Stefanus. Kuria Pintu Surga
membentuk 1 presidium senior dan presidium yunior di SMAN 7 Kediri.

Kuria Maria Tak Bercela Jember
Kuria Maria Tak Bercela Jember berhasil melaksanakan ziarah ke Gua Maria di Sukoreno dan menyelenggarakan rekoleksi adven. Senatus mengucapkan profisiat atas usaha perluasan LM yang
sedang mengupayakan sebuah presidium di Stasi Asembagus -Situbondo.

Misa Tutup dan Buka Tahun Kuria Maria Angelorum Malang
Kuria Maria Angelorum Malang telah menyelenggarakan
misa tutup dan buka tahun kerja yang dilaksanakan pada hari Kamis,11 Januari 2018 di gereja Katolik Paroki
Maria Diangkat Ke Surga. Misa dipersembahkan oleh
Pemimpin Rohani Kuria yaitu RD Gabriel Fransiscus Aryodiwarno. Acara ini dihadiri oleh Legioner aktif dan
auksilier presidium asuhan Kuria. Peserta yang hadir
berjumlah 140 orang.
Dalam homilinya Romo Frans mengingatkan legioner
agar senantiasa rendah hati dan tidak mudah putus asa
dalam menjalankan tugas apabila menemui kegagalan.
Legioner harus selalu mengandalkan Yesus dan Bunda
Maria dalam pelayanannya. Setelah perayaan ekaristi
selesai, acara ditutup dengan ramah tamah.

Gerakan APP 2018
“Kesetiakawanan Sosial Demi
Keutuhan Ciptaan”
Kesetiakawanan sosial adalah sikap dan perilaku yang
dilandasi pengertian akan kesadaran tanggung jawab
dan partisipasi soaial untuk peduli dan terlibat dalam
realitas sosial hidup manusia dengan seluruh keutuhan
ciptaan yang ditandai dengan keharmonisan hubungan
antara manusia dengan manusia, manusia dengan seluruh ciptaan dan manusia dengan Sang Pencipta.
Hubungan ini didasarkan atas kerahiman Allah. Kerahiman Allah adalah kepedulian Allah yang penuh
kasih kepada manusia. Allah menginginkan manusia
hidup sejahtera, dan menghendaki manusia hidup bahagia, penuh sukacita dan damai.
Karena itu, syukur atas keutuhan ciptaan dinyatakan
dengan tindakan keadilan terhadap seluruh ciptaan.
Keadilan merupakan sikap kesediaan manusia untuk
menghindari perusakan lingkungan hidup, dan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keseimbangan
lingkungan hidup bertentangan dengan keadilan.
(http://www.dokpenkwi.org/2016/09/20/gerakan-app-tahun-2017-

keluarga-berwawasan-ekologis/)

