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“Yang paling besar di antaranya ialah kasih”

Alokusio

Buku Pegangan LM Bab 41 hal . 358

Para legioner terkasih,
Maria begitu dipenuhi cinta
kasih sehingga layak untuk mengandung dan melahirkan Dia yang
adalah Cinta kasih. Cinta Maria
adalah cinta yang tulus. Sesungguhnya ia tidak mengerti dan tak
menyangka bahwa ia harus menjadi ibu Penebus. Ketika Gabriel,
Malaikat itu datang kepadanya
dan berkata: "Salam, hai engkau
yang dikaruniai, Tuhan menyertai
engkau.", Maria menjadi heran. Ia
bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu. (Luk 1:28-29)
Malaikat pun lalu menjelaskan, “Sesungguhnya engkau akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
hendaklah engkau menamai Dia
Yesus” Maria akan menjadi ibu
Sang Juru Selamat Dunia. Panggilan yang membawa kehormatan
besar, namun dengan resiko berat
pula. Maria terhenyak karena tahu
bahwa hukuman rajam akan mengintainya sebab mengandung di
luar pernikahan. Yosep nyaris
meninggalkannya diam-diam. Ia
pun harus melahirkan di kandang
di Betlehem yang jauh dari kampong halamannya, lalu mengungsi
ke Mesir. Derita paling hebat sebagai ibu Juru Selamat adalah sewaktu ia berada di bawah Salib

tempat Yesus digantung.
Maria adalah wanita yang
kuat dan taat. Ia selalu berkata;
“Aku ini hamba Tuhan”. Ia terus
menyerahkan diri di bawah duli
kuasa Allah yang maha tinggi.
Tak mungkin Maria tak menderita
sebagai ibu Yesus. Namun tetap
ia bernyanyi : “Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria
karena Juru Selamatku” Legio
Maria mengagumi kesetiaan dan
ketaatan ini. Legio pun berusaha
meneladan cinta kasih Maria sebagai ibu. Hanya dengan cara,
Legio akan bertumbuh dan
berkembang. Legio justru akan
menjadi besar kalau mau menjadi
sederhana dan rendah hati dalam
cinta yang tulus.
SELAMAT NATAL dan TAHUN
BARU. Marilah menjadi sahabat
bagi semua orang. Amin.
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“Jiwaku memuliakan
Tuhan, hatiku bersukaria karena AllahJuru Selamatku”

Hal2

Buletin Senatus Sinar Bunda Karmel

Berita dari Dublin


Saudari Helen Murphy, koresponden kita dari Dublin mengucapkan “I wish you all a Very
Happy Christmas” Selamat Bahagia Natal untuk kita semua. Selamat untuk pengesahan
perwira Senatus Malang 2019-2021. Dalam pembaptisan kita telah diurapi menjadi nabi.
Mari kita jalankan tugas kenabian kita dengan menjadi legioner yang sejati.

Berita dari Vatikan
Ahmed Al-Tayeb, Imam Besar Al
Azhar di Kairo menyampaikan
ucapan Selamat Natal kepada
Paus Fransiskus dan kepada seluruh umat Kristiani dunia. Sri
Paus sendiri dalam Misa Malam
Natalnya berkotbah: “Natal
mengingatkan kita bahwa Tuhan
senantiasa mengasihi kita. Kendati kita penuh dengan noda
dosa, namun Tuhan tetap
bersedia mengampuni kita, asal
kita sungguh bertobat”.

Berita Senatus


Pemimpin Rohani dan Perwira
Senatus Malang mengucapkan
Selamat Natal 2019 dan Selamat Tahun Baru 2020 kepada
seluruh Pemimpin Rohani/
Asisten Pemimpin Rohani, Perwira Dewan/Presidium dan seluruh legioner yang tergabung
ke wilayah Senatus Sinar
Bunda Karmel Malang. Semoga
damai natal memberikan semangat bagi kita untuk dapat
bersahabat dengan semua
orang.

Januari 2020

Hal3

Berita Senatus
 Senatus Malang mengingatkan agar seluruh dewan dan presidium asuhan melaksanakan audit
keuangan akhir tahun. Laporan hasil audit agar diserahkan kepada dewan lebih tinggi dimana dewan atau presidium itu tergabung. Format audit tahunan dapat dilihat di website senatus.
 Senatus juga menghimbau agar semua dewan dan presidium asuhan memperhatikan agenda
kerja senatus 2020, khususnya dewan asuhan luar kota/luar pulau agar memilih waktu kehadirannya pada rapat senatus untuk menyampaikan laporan dewannya secara langsung minimal
1 kali dalam setahun.
 Presidium asuhan Senatus Malang yang berada di luar pulau agar mengirimkan laporan tahunannya setiap tahun bila tidak bisa hadir untuk melaporkannya secara langsung dalam rapat
senatus.

Laporan Dewan
Komisium Maria Ratu Rosario Makassar
Komisium Ratu Rosari Makassar sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan presidium asuhannya. Perwira Komisium mengkoordinir pelayanan ke berbagai lembaga pemasyrakatan, menyelenggarakan seminar tentang narkotika dan obat terlarang dan menyelenggarakan misa
arwah legioner. Senatus mengucapkan profisiat kepada perwira komisium atas usaha perluasan
Legio Maria yaitu Kuria Cermin Kekudusan membentuk 1 presidium baru dan 2 pra presidium.

Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura
Kuria Maria Menerima Kabar Gembira Madura aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium
asuhannya.

Kuria Bunda Pengharapan SP 7 Merauke
Kuria Bunda Pengharapan SP7 Merauke sangat aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium asuhannya. Senatus mengucapkan profisiat atas usaha mendampingi pra presidium di Stasi
Tambat

Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang
Kuria Maria Bunda Kerahiman Ilahi Lumajang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke presidium
asuhannya. Senatus menyarankan agar presidium yang ada di Probolinggo dan Kraksaan yang sudah mulai aktif akan lebih efektif pembinaannya di serahkan ke Kuria Lumajang.

Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul Malang
Kuria Yunior Maria Ratu Para Rasul aktif melakukan visitasi ke presidium asuhannya. Kuria Yunior
Maria Ratu Para Rasul Malang telah menyelenggarakan ziarah ke Gua Maria di Serikat Maria Monfortan (SMM)

Pesan Paus Fransiskus Untuk Hari Anak Misioner ke-177
Saudara-saudari terkasih,
Hari ini, Gereja merayakan Hari Raya Epifani, Penampakan Tuhan. Nabi Yesaya menubuatkan
tentang cahaya terang yang dijanjikan. Ia, Yesaya mengatakan “Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu” (Yes 60:1). Ajakan Nabi Yesaya untuk ‘bangkit dan menjadi terang’ sedikit mengejutkan, karena bangsa Israel baru kembali dari pengasingan dan mereka menemukan Yerusalem dalam reruntuhan.
Perjumpaan: Sebuah Kehidupan Baru
Undangan Nabi Yesaya ini juga, harus menggema dalam hati kita yang merayakan kelahiran Yesus. Yesaya mendorong kita untuk bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan di Betlehem. Ada
banyak tantangan untuk sampai kepada Bayi Yesus, namun kita tidak boleh berhenti, kita harus
berusaha terus-menerus sampai pada akhirnya kita bisa bertemu dan bersujud menyembah
seperti yang dilakukan oleh para Majus dari Timur. Itulah bentuk iman yang sejati, yang dijalankan
dengan penuh semangat, penuh keyakinan dan memohon bimbingan Tuhan melalui bintang yang
dilihatnya. Keterbukaan hati dan membiarkan dirinya dibimbing oleh kehendak Tuhan, sampai
akhirnya tiba di hadapan Yesus, Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan. Dari sinilah terjadi sebuah kehidupan baru setelah bertemu dengan Sang Mesias.
Cahaya yang dinubuatkan Nabi Yesaya, dalam Injil hari ini menjadi nyata. Yesus yang Emanuel lahir di Betlehem, kota Daud. Ia datang
untuk membawa keselamatan kepada semua orang yang dekat maupun yang jauh. Penginjil Matius menunjukkan berbagai cara di mana
seseorang dapat bertemu Kristus dan bereaksi terhadap kehadiran-Nya. Sebagai contoh, Herodes dan para ahli Taurat di Yerusalem
memiliki hati yang keras, yang tidak menerima kehadiran Yesus Sang Bayi yang baru dilahirkan. Hal ini berarti mereka menutup cahaya.
Mereka ini takut akan kedatangan Yesus dan menutup hati mereka kepada saudara-saudari yang membutuhkan bantuan. Herodes takut
kehilangan kekuasaan dan tidak memikirkan kebaikan hati orang-orang lain, ia hanya memikirkan keuntungan pribadinya sendiri. Para ahli
Taurat dan imam-imam kepala takut, karena mereka tidak tahu bagaimana melihat suatu yang baru, sehingga tidak mampu memahami
kebaruan yang ada dalam Yesus.
Terbuka untuk Kebaruan
Sebaliknya, pengalaman orang Majus sangat berbeda (bdk. Mat 2:1-12). Para Majus datang dari Timur, mereka mewakili semua orang
yang jauh dari kepercayaan tradisional Yahudi. Mereka membiarkan dirinya dibimbing oleh bintang dan menghadapi perjalanan yang panjang dan berisiko untuk mencapai tujuan dan belajar kebenaran tentang Mesias. Orang Majus terbuka untuk “kebaruan”, dan bagi mereka,
kebaruan sejarah yang terbesar dan paling mengejutkan diungkapkan: Allah menciptakan manusia. Orang Majus bersujud di hadapan Yesus dan membawa: emas, kemenyan, dan mur. Pencarian akan Tuhan tidak hanya menunjukkan ketekunan dalam perjalanan, tetapi juga
kemurahan hati.
Saudara-saudari terkasih, Setiap kali seorang baik pria atau pun wanita bertemu Yesus, ia akan mengubah arah hidup. Terjadi sebuah tranformasi hidup, atau cara hidup yang berbeda. Sebuah pembaharuan hidup, dari yang lama ke yang baru. Mereka kembali “ke negara
mereka” dengan membawa misteri kelahiran Raja Orang Yahudi, yang lahir di sebuah kandang, miskin, dan sederhana. Mesias telah lahir
untuk semua orang. Keselamatan telah dipersembahkan Allah dalam diri Kristus bagi semua orang; yang jauh, dekat, kaya, dan miskin. Dia
adalah hadiah untuk semua.
Membuka Diri dan Hati
Mari kita hening sejenak, dan membiarkan diri kita diterangi oleh cahaya Yesus yang datang dari Betlehem. Janganlah membiarkan diri kita
dalam ketakutan dan menutup hati kita. Tetapi mari, kita memiliki keberanian untuk membuka diri terhadap cahaya yang menyejukkan dan
bijaksana ini. Seperti para Majus, kita pun akan mengalami “sukacita yang besar” (bdk. Mat. 2:10) yang tidak dapat kita simpan sendiri.
Semoga Perawan Maria, menjadi bintang yang menuntun kita kepada Yesus. Ibu yang menunjukkan Yesus kepada orang Majus dan
kepada semua orang yang mendekatinya mendukung kita dalam perjalanan ini.
Saudara dan saudari terkasih, Beberapa Gereja Timur, Katolik, dan Ortodoks yang mengikuti kalender Julian, akan merayakan Natal Suci
besok. Untuk ini saya menyampaikan ucapan kasih dan persaudaraan dalam persekutuan di antara kita semua orang Kristen, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Untuk mereka semua, Selamat Natal!
Saya juga ucapkan selamat kepada anak-anak misioner.

Epifani juga merupakan Hari Anak Misioner. Ini menjadi hari mereka. Tahun ini, saya mengundang anak dan remaja misioner untuk
menjadi laskar Yesus dan menjadi saksi Injil di keluarga, di sekolah, dan di tempat-tempat mana pun mereka berada. Tuhan memberkati.
Vatican, Paus Fransiskus

