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“PRO ECCLESIA ET PATRIA ”
Alokusio

Buku Pegangan LM Bab 12 Tujuan Luar Legio

Para legioner terkasih,
Pro Ecclesia et Patria
artinya untuk Gereja dan
Nusa Bangsa. Legio Maria
hadir bukan hanya untuk
melayani Gereja namun
untuk
semua
orang.
Keterlibatan Legio Maria
dalam usaha-usaha
membangun kehidupan bersama
yang lebih baik bukan
merupakan sesuatu
yang
lepas dari iman, tetapi
justru menjadi ladang perwujudan iman.
Kendati demikan Legio
menolak
jika
digunakan
untuk kepentingan politik
atau partai politik tertentu.
Legio mengatasi semua itu.
Legio menghindari gesekan
kepentingan dalam politik.
Legio menolak egoisme dan
kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu. Legio
harus keluar dari klaim-klaim
kelompok-kelompok.

Bersama dengan Bangsa
Indonesia merayakan 75
tahun
kemerdekaannya,
marilah kita ikut bergotongroyong menuju Indonesia
yang Maju. Tetap berdoa,
Tetap Merasul. Tetap Sehat,
Tetap Semangat. Semoga
Tuhan memberkati Gereja
dan Bangsa kita Amin.
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“Legio menolak

RD. Emanuel Wahyu Widodo
Spiritual Director of Senatus Malang

egoisme dan
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pribadi atau
kelompok
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Berita dari Dublin


Salam hangat dari Dublin untuk anda semua, para pemimpin rohani, perwira dan seluruh
anggota Senatus Malang. Proficiat juga atas aktifnya kembali Presidium OMK “Mater
Sancta Spei”.
 Banyak hal dicermati oleh Dublin, mulai pengiriman notulen, korespondensi, audit
keuangan sampai keamanan rapat di masa pandemi ini. Konsilium berdoa semoga
semua sehat, semangat dan tetap menjaga sistem Legio kita.

Berita dari Vatikan


Dewan Kepausan untuk Kehidupan telah merilis
dokumen
baru
dengan
judul
“Humana
Communitas” pada hari rabu 22 Juli 2020.
Dokumen
ini
menyoroti
kerapuhan
dan
kerentanan manusia akibat pandemi covid 19. Kita
pun diajak untuk ikut bertanggung jawab
memulihkan kehidupan dunia dari situasi ini.
 Sementara itu, Dewan kepausan untuk para Imam
juga telah menerbitkan Pedoman Baru untuk
Pastoral Paroki. Pedoman ini mendesak paroki
untuk lebih dinamis sebagai pusat misi
evangelisasi.

Berita Senatus


Perwira Senatus Malang, sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas kunjungan atau supervisi ke dewan dan presidium yang tergabung langsung ke Senatus.



Berdasarkan Agenda Kerja Senatus, Perwira Senatus akan berkunjung ke Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya dan Kuria Ratu Para Malaikat Bali untuk dilaporkan pada Rapat Senatus
bulan September 2020,namun kunjungan tersebut juga ditunda dan akan dilaksanakan setelah
keadaan kondusif.



Kegiatan Senatus Malang pada bulan Agustus 2020 adalah Pertemuan Kaum Muda dengan
google meet untuk membicarakan pembentukan Panitia HUT LM ke-100th.

 Untuk perayaan HUT Legio Maria yang ke-99 akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di bulan
September yang akan datang.
 Dewan dan presidium di persilahkan untuk menyelenggarakan rapat seadanya dengan ijin dari pastor
paroki setempat.
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Berita Senatus
 Pada masa pandemi ini korespondensi tetap dijalankan, dewan dan presidium diminta untuk membuat
laporan sesuai jadwal dan laporan disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing.
 Setiap bulan selama pandemic COVID-19 Senatus akan menyapa para perwira dewan yang akan menyampaikan laporan dewannya melalui google meet.

Laporan Dewan
Regia Ratu Para Rasul Semarang
Regia Ratu Para Rasul Semarang aktif dalam menjalankan tugas visitasi ke dewan dan presidium asuhannya. Regia telah mengadakan rekoleksi pra Acies dan melaksanakan Acies pada tanggal 10 Maret 2020.
Profisiat atas usaha perluasan di wilayah asuhan regia yaitu akan membentuk Kuria di Semarang Timur, dan
di Komisium Surakarta telah dibentuk satu presidium baru di daerah Salatiga.

Kuria Maria Ratu Semesta Alam Timika
Kuria Ratu Semesta Alam Timika aktif dalam tugas visitasi ke presidium asuhannya. Kuria Ratu Semesta
Alam Timika telah mengunjungi Presidium Maria Ratu Pecinta Damai Nawaripi. Kuria ini juga mengasuh presidium- presidium yang ada di Nabire.

Hari Raya Yesus Menampakkan KemuliaanNya, 6 Agustus
Gunung Tabor sering disebut Gunung Kemuliaan karena di atas gunung itulah
Yesus menampakkan kemuliaanNya kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di depan
mata ketiga rasul itu, Yesus berubah rupa: " . . wajahNya bercahaya seperti matahari
dan pakaianNya menjadi putih bersinar seperti terang" (Mat 17:2). Kemuliaan Yesus
sebagai Putera Allah itu diperkuat oleh kehadiran dua orang nabi besar Perjanjian
L a m a ,
M u s a
d a n
E l i a .
Transfigurasi atau perubahan rupa Yesus dimaksudkan untuk meneguhkan
hati ketiga rasul inti itu agar mereka tidak goyah imannya apabila menyaksikan
kesengsaraan Yesus nanti. Transfigurasi ini pun menjadi tonggak penghiburan bagi
para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan dan menjadi
jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di surga, sebagaimana
telah dijanjikan Yesus: "Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa
mereka . . . " (Mat 13:43). Kebahagiaan besar yang dialami para Rasul di atas gunung itu menjadi tanda kepada kita
tentang kebahagiaan surgawi yang akan dianugerahkan Allah kepada semua orang beriman. Santo Paulus melukiskan
kebahagiaan itu dengan berkata: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan
tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia" (1Kor 2:9). Pesta
ini sudah jauh lebih dahulu dirayakan di kalangan Gereja Timur. Sedangkan untuk seluruh Gereja di seantero dunia, pesta
ini baru ditetapkan perayaannya secara resmi pada tahun 1457, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan
Pasukan Kristen terhadap serangan tentara Turki di Belgrado.(https://www.mirifica.net/2015/08/06/yesusmenampakkan-kemuliaannya-6-agustus/)

Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga, 15 Agustus
Pesta ini biasanya dirayakan setiap tanggal 15 Agustus, sebuah tradisi sejak abad VI.
Kita bergembira Hari Raya Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga diselenggarakan
pada hari Minggu, sehingga lebih banyak umat dapat ikut merayakannya. Pada tahun
ini, Minggu, 16 Agustus 2020 Gereja merayakan peristiwa iman "Santa Perawan
Maria Diangkat Ke Surga". Kita diajak Gereja untuk merenungkan perbuatan besar
yang dikerjakan Allah bagi Maria, Bunda Kristus dan Bunda seluruh umat beriman.
Kita percaya bahwa Maria telah dipilih Allah sejak awal mula untuk menjadi Bunda
PuteraNya, Yesus Kristus. Untuk itu Allah menghindarkannya dari noda dosa asal dan
mengangkatnya jauh di atas para malaekat dan orang-orang kudus. Gereja percaya
bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badan, karena peranannya
yang luar bisa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Kebenaran iman ini
dimaklumkan sebagai dogma dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus oleh
Sri Paus Pius XII (1939-1958) pada tanggal 1 Nopember 1950. Maklumat ini dapat
dipandang sebagai 'mahkota' perkembangan devosi dan teologi seputar masalah ini.
Dogma ini sama sekali tidak menentukan apa-apa sehubungan dengan kematian
Maria. Tidak diketahui secara pasti apakah Perawan terberkati ini meninggal; tetapi
kalau toh terjadi, kematiannya tentu tidak disertai dengan ketakutan dan penderitaan sebagaimana biasanya dialami manusia,
bahkan sebaliknya diliputi ketenteraman dan kegembiraan sebagai suatu perpindahan dari dunia ke dalam keabadian. Dogma ini
pada hakekatnya bertumpu pada iman umat sejak dahulu kala, bukannya pada satu teks Alkitab tertentu. Dalam Konstitusi Apostolik
itu, Sri Paus menyatakan: "Kami memaklumkan, menyatakan, dan menentukannya menjadi suatu dogma wahyu ilahi: bahwa Bunda
Allah yang Tak Bernoda, Perawan Maria, setelah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, diangkat dengan badan dan jiwa ke dalam
kemuliaan surgawi". Di antara tahun 1849-1950, Vatikan dikirimi banyak sekali permohonan dari segala penjuru dunia agar
kepercayaan akan Maria Diangkat ke Surga diumumkan secara resmi sebagai dogma. Pada tanggal 1 Mei 1946, Paus Pius XII
(1939-1958) mengirim kepada para uskup sedunia Ensiklik Deiparae Virginis; di dalamnya paus menanyakan para uskup sedunia
sejauh manakah mereka setuju agar dogma itu benar-benar dimaklumkan. Jawaban para uskup hampir senada, yaitu positif. Paus
bertitik tolak dari persatuan mesra antara Maria dengan Yesus, Puteranya, khususnya semasa Yesus masih kecil. Persatuan itu
diyakini sebagai tidak mungkin tidak diteruskan selama-lamanya; tak mungkin Maria yang melahirkan Yesus dapat terpisah dari
Yesus secara fisik. Selaku Puteranya, Yesus tentu menghormati ibuNya, bukan hanya BapaNya. Tanda-tanda pertama ibadat
kepada Santa Maria Diangkat ke Surga, ditemukan para ahli di kota Yerusalem dalam masa awal Gereja Kristen. Pesta Maria
Diangkat ke Surga sudah populer sekali di kalangan Gereja Timur pada abad VIII. Konsili Vatikan II bicara juga tentang Dogma
Maria Diangkat ke Surga. Konsili mengatakan: "Akhirnya, sesudah menyelesaikan jalan kehidupannya yang fana, Perawan Tak
Tercela, yang senantiasa kebal terhadap semua noda dosa asal, diangkat ke kejayaan surgawi dengan badan dan jiwanya" (LG No.
59). Dalam Lumen Gentium No. 68 tertulis: "Bunda Yesus telah dimuliakan di surga dengan badan dan jiwa, dan menjadi citra serta
awal penyempurnaan Gereja di masa datang. Begitu pula dalam dunia ini - sampai tiba hari Tuhan (bdk. 2Ptr 3:10), ia bersinar
gemilang sebagai tanda harapan yang pasti dan tanda hiburan bagi Umat Allah yang sedang berziarah". Yesus yang sungguh Allah
dan sungguh Manusia sekarang bertakhta di surga sebagai Raja yang kepadaNya telah diserahkan segala kekuasaan di surga dan
di dunia. Dan Maria, ibuNya yang menyertai Dia dengan setia dalam seluruh karyaNya di tengah-tengah manusia kini bertakhta juga
di surga sebagai Ratu Surgawi, yang mendoakan kita di hadapan PuteraNya dan menolong kita dalam semua kedukaan kita. Di
dalam Yesus dan Maria, keluhuran martabat manusia tampak dengan cemerlang. Kecemerlangan martabat manusia itu bukan
terutama karena keagungan manusia di antara ciptaan lainnya melainkan terutama karena karya penebusan Yesus Kristus, Putera
Maria, dan persatuan mesra denganNya. Pengangkatan Maria ke Surga dengan badan dan jiwa menunjukkan juga kepada kita
betapa tingginya nilai tubuh manusia di hadapan Allah karena penebusan Kristus dan persatuan erat mesra denganNya. Oleh
penebusan dan persatuan itu, tubuh kita tidak sehina tubuh hewan karena sudah dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu sudah
sepantasnya kita menghormati tubuh kita dan tubuh orang lain. Sehubungan dengan itu, biasanya kita berdoa: "Bunda Maria yang
tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku!"(http://liturgia-verbi.blogspot.com/2018/08/liturgia-verbi-2018-08-15rabu.html)

