
Logo:Logo:
a. Bangkitlah a. Bangkitlah 
dan menjadi dan menjadi 
teranglah:teranglah: warna  warna 
biru yang indah biru yang indah 
memelambangkan memelambangkan 
Perawan Maria Perawan Maria 
yang terberkati.yang terberkati.
Salib:Salib: yang  yang 
tidak terpisahkan tidak terpisahkan 
dari Bunda Maria dan merupakan lambang dari Bunda Maria dan merupakan lambang 
Kebijaksanaan yang membantu kita untuk Kebijaksanaan yang membantu kita untuk 
bangkit dan menjadi terang sebagai Montfortan. bangkit dan menjadi terang sebagai Montfortan. 
Kita bangkit dan menjadi terang dengan Salib Kita bangkit dan menjadi terang dengan Salib 
dan Bunda Maria.dan Bunda Maria.
Warna Putih:Warna Putih: ini adalah warna latar belakang  ini adalah warna latar belakang 
dari Logo, menandakan hidup bakti kita kepada dari Logo, menandakan hidup bakti kita kepada 
Allah melalui tangan Bunda Maria.Allah melalui tangan Bunda Maria.

b. Lingkaran:b. Lingkaran: Itu mewakili keutuhan,  Itu mewakili keutuhan, 
keabadian, dan kita (para Montfortan) dengan keabadian, dan kita (para Montfortan) dengan 
menjadi misionaris peziarah tanpa batas dan menjadi misionaris peziarah tanpa batas dan 
dengan kesiapsediaan untuk semua, terlepas dengan kesiapsediaan untuk semua, terlepas 
dari bahasa, kasta, budaya dan kepercayaan. dari bahasa, kasta, budaya dan kepercayaan. 
Warna Biru:Warna Biru: Ini adalah simbol kehidupan --  Ini adalah simbol kehidupan -- 
kehidupan Ilahi. Asia-Oseania hidup dalam ciri kehidupan Ilahi. Asia-Oseania hidup dalam ciri 
rohani ini dan setiap budaya menghubungkan rohani ini dan setiap budaya menghubungkan 
setiap orang ke dunia rohani.setiap orang ke dunia rohani.

c. Bintang:c. Bintang: Setiap sinar mewakili setiap entitas  Setiap sinar mewakili setiap entitas 
dan terhubung satu sama lain. Setiap sudut dan terhubung satu sama lain. Setiap sudut 
bintang berbicara tentang kesatuan dalam bintang berbicara tentang kesatuan dalam 
perbedaan, yang berarti kita bangkit dan perbedaan, yang berarti kita bangkit dan 
menjadi terang bukan sebagai entitas individual menjadi terang bukan sebagai entitas individual 
tetapi sebagai Montfortan di Asia dan Oseania. tetapi sebagai Montfortan di Asia dan Oseania. 
Kita perlu bekerja sama dengan entitas lain dan Kita perlu bekerja sama dengan entitas lain dan 
banyak orang untuk membuat Kristus terlihat banyak orang untuk membuat Kristus terlihat 
melalui karya dan hidup kita sebagai Montfortan.melalui karya dan hidup kita sebagai Montfortan.

Biarlah semangat Santo Louis-Marie de Montfort Biarlah semangat Santo Louis-Marie de Montfort 
selalu hidup dalam diri kita. Mari kita bangkit dan selalu hidup dalam diri kita. Mari kita bangkit dan 
menjadi terang.menjadi terang.

Doa
Ya Allah, Bapa kami, ingatlah akan 
kongregasi-Mu ini yang telah Engkau 
tentukan sejak keabadian untuk memenuhi 
rancangan kasih-Mu dengan mengilhami 
hamba-Mu, Santo Louis Marie de 
Montfort, untuk menjalankan misi rasuli 
mewartakan Kabar Baik Putra-Mu, 
untuk pembaharuan Gereja-Mu. Ingatlah 
akan para misionaris-Mu yang telah 
ikut serta dalam menabur benih Injil, 
mewartakan spiritualitas Kebijaksanaan di 
Asia dan Oseania.

Utuslah Roh api murni-Mu ke atas kami 
untuk menjadikan kami misionaris suci 
yang berkenan di hati-Mu, sehingga kami 
dapat bangkit dan menjadi terang dalam 
persekutuan persaudaraan dan menjadi 
tanda kenabian dalam hidup dan kerasulan 
kami, di bawah bimbingan Perawan 
Maria yang terberkati, bunda Allah 
dan bunda kami. Bantulah kami untuk 
menemukan kembali indahnya karisma 
misioner kami sebagai Montfortan, selalu 
dalam dialog dengan tantangan-tantangan 
kami di Asia dan Oseania, dengan 
budaya kami yang dinamis dan beragam 
agama yang dipanggil kepada pelayanan 
persaudaraan di dunia. Berdayakanlah 
kami untuk menyalakan api cinta 
ilahi  dimana-mana dalam konteks 
keberagaman di benua kami. Kemuliaan 
bagi Yesus dalam Maria! Kemuliaan bagi 
Maria dalam Yesus! Kemuliaan bagi 
Allah saja!
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KKonteksonteks

Asia dan Oseania memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:
• Keragaman yang kaya dalam 

hal agama, budaya, nilai, 
etnis, bahasa

• Secara khusus di bidang 
agama, bertumbuh suburnya 
spiritualitas dan religiositas

• Kebutuhan akan inkulturasi
• Semangat keramah-

tamahan
• Dalam Gereja, gairah 

untuk karya misioner dan 
kehidupan devosional yang 
hidup terutama kepada 
Bunda Maria

• Ketidakpastian yang sangat 
besar dalam sistem politik 
dan ekonomi

Bagaimana menjadi Misionaris 
Montfortan atau Kerabat Santo 
Montfort dalam konteks ini?

Para pemimpin entitas-
entitas di Asia dan Oceania 
menekankan pentingnya 
memiliki identitas Montfortan 
yang jelas: Evangelisasi, 
hubungan penting dengan 
bunda Maria (melalui praktik 
pembaktian diri kepada Yesus 
melalui Maria) juga peran 
awam dalam kaitannya dengan 
kepemimpinan. 

Bangkitlah dan Menjadi Teranglah,Bangkitlah dan Menjadi Teranglah,
Montfort di Asia dan OseaniaMontfort di Asia dan Oseania
KALENDER TAHUN KONTINENTALKALENDER TAHUN KONTINENTAL

ASIA-OSEANIA 2022 ASIA-OSEANIA 2022 

JANUARIJANUARI
07  Hari terakhir kedatangan di Manila
 Karantina 7 hari di hotel
 (pengunjung: divaksinasi).
15  Istirahat
16  Awal kegiatan di Manila
23  Pembukaan di Manila

FEBRUARIFEBRUARI

MARETMARET
-  Dewan Umum Biasa
26  Menuju ke Manila
 Karantina 7 hari di hotel
 (pengunjung: divaksinasi).

APRILAPRIL
03  Filipina: Kunjungan kanonik
10-16  Pekan Suci di Filipina

MEIMEI
-  Kedatangan? Karantina?
16-21  Dewan Umum Luar Biasa (EGC) di  
 Roma
31  Indonesia & India: Profesi Pertama

JUNIJUNI
-  Dewan Umum Biasa
-  Kedatangan? Karantina di Indonesia?

JULIJULI
4-8  Lima hari Sidang Kontinental di   
 Indonesia
9-10  Istirahat

11-13  Tiga hari formasi terkait Komisi,  
 selalu di Indonesia
14-31  Kunjungan kanonik di Indonesia

AGUSTUSAGUSTUS
01-17  Kunjungan Kanonik di Indonesia
15-16  Agustus: profesi terakhir,    
 pembaruan kaul dan tahbisan   
 diakon di Malang.

SEPTEMBERSEPTEMBER
-  Dewan Umum Biasa

OKTOBEROKTOBER
-  Kedatangan? Karantina?
-  Oktober hingga pertengahan 
 November: India, kunjungan   
 kanonik

NOVEMBERNOVEMBER
-  Kedatangan? Karantina?
-  Pertengahan November hingga   
 akhir Desember: PNG, Kunjungan  
 kanonik
-  Pembaktian anggota baru Kerabat  
 Santo Montfort

DESEMBERDESEMBER
-  India: tahbisan?
-  PNG: Kunjungan Kanonik - -   
 Pembaktian anggota baru Kerabat  
 Santo Montfort
-  PNG - perayaan penutupan


