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M.I. 2 —Misi bagi Russia
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Para Ksatria terkasih,
Direktur Militia Immaculatæ, Pater Karl Stehlin mendirikan Militia Immaculatæ
Tingkat Dua, M.I. 2 — Misi bagi Rusia, yang membawa para Ksatria untuk berdoa
bagi konsekrasi Rusia kepada Hati Immakulata Maria, sesuai permintaan Bunda
Maria di Fatima dan di Tuy.
Setiap hari mereka akan mempersembahkan sebuah doa untuk konsekrasi Rusia:
'Oh Immakulata, aku mohon kepadamu, dalam persatuan dengan seluruh uskup
sedunia, Bapa Suci akan mengkonsekrasi Rusia kepada Hati Immakulatamu'
Pada tanggal 13 Juli 1917 Bunda Maria
di Fatima, meminta untuk mengkonsekrasikan Rusia kepada Hati Immakulatanya.
Di Tuy (13 Juni 1929) dia berkata kepada Sr. Lucia: "Saatlah telah tiba bagi Tuhan
untuk minta Bapa Suci bersama seluruh
uskup sedunia untuk mengkonsekrasi Rusia
kepada Hati Immakulataku yang akan menyelamatkanya lewat cara ini."

Santo Maximillian menghendaki sebuah
kerasulan di Rusia, dia ingin menerbitkan
majalah "Ksatria Immakulata" dalam bahasa Rusia. Dalam tahun 1931 dia menuliskan: "Aku percaya bahwa panji-panji Bunda
Maria akan berkibar bahkan diatas Kremlin,
dan seterusnya. Dalam satu kata, Bunda Maria
sungguhlah Ratu setiap hati dan dalam setiap
hati akan diperkenalkan kasih ilahi, kasih dari
Hati Kudus Yesus. Dengan demikian tujuan
dari M.I. akan tercapai."

Ksatria terkasih, jika Anda ingin bergabung dengan M.I. 2 — Misi bagi Rusia,
harap tulis pernyataan untuk bergabung (nama lengkap, negara, alamat email,
dan janji untuk mendoakan setiap hari intensi bagi konsekrasi Rusia kepada
Hati Immakulata Maria) kepada:

info@militia-immaculatae.asia
Semua informasi mengenia aktifitas M.I. 2 — Misi bagi Rusia akan tersedia di:

www.consecrationrussia.wordpress.com

Milisi Immaculatae 2 — Misi bagi Rusia
'Saatnya telah tiba bagi Tuhan untuk minta Bapa Suci bersama segenap
uskup sedunia untuk mengkonsekrasi Rusia kepada Hati Immakulataku
yang akan menyelamatkannya lewat cara ini.'
Bunda Maria kepada Sr. Lucia, Tuy, 13 Juni 1929

Statuta

1. Sesuai dengan ide pendiri M.I. St. Maximilian Kolbe, Anggaran ini didasarkan
pada Bab III Statuta Umum (disebut ‘diploma kecil’), yang menjelaskan misi utamanya
adalah ‘menggunakan segala cara yang sah dan sarana lainnya yang tepat untuk pertobatan dan pengudusan manusia, sesuai dengan cara-cara seseorang, di tempat dan
kondisi kehidupan yang berbeda-beda dan, sebagaimana dimungkinkan; hal ini dipercayakan pada semangat dan kehati-hatian masing-masing.’
2. Statuta menyatakan tujuan, kondisi dan sarana Militia Immaculatae 2 - Misi bagi
Rusia, selanjutnya disebut M.I. 2.
§ 1. Tujuan
Tujuan M.I. 2 adalah memberikan bantuan adikodrati dan alami bagi karya yang
sedang dilakukan untuk memenuhi permintaan Bunda Maria dari Fatima untuk menguduskan Rusia kepada Hatinya Yang Tak Bernoda.
§ 2. Ketentuan
1. Setiap Ksatria M.I. dapat menjadi anggota M.I. 2 dengan ketentuan sebagai berikut: untuk berdoa setiap hari dengan intensi untuk konsekrasi Rusia kepada Hati Tak
Bernoda Bunda Maria: ‘O Immakulata, aku mohon kepadamu agar, dalam persatuan
dengan segenap uskup sedunia, Bapa Suci akan mengkonsekrasi Rusia kepada Hatimu
yang Tak Bernoda’.
2. Selanjutnya, Ksatria diundang untuk:
— memberikan bantuan dalam karya-karya M.I. 2, misalnya mendistribusikan literatur, menerjemahkan dan / atau mengedit teks dalam berbagai bahasa
— memberi saran atas karya / aktifitas M.I. 2 ke info@militia-immaculatae.asia
3. Untuk bergabung dengan M.I. 2 tulis surat (e-mail) kepada

info@militia-immaculatae.asia
yang berisi: deklarasi untuk bergabung, nama lengkap, negara tempat tinggal, alamat
email, dan janji untuk berdoa setiap hari dengan intensi untuk konsekrasi Rusia kepada
Hati Tak Bernoda Bunda Maria.

§ 3. Sarana
1. Semua Ksatria berdoa setiap hari untuk intensi demi konsekrasi Rusia kepada
Hati Tak Bernoda Bunda Maria. Mereka dianjurkan juga untuk mempersembahkan
pengorbanan dan matiraga mereka demi intensi diatas.
2. Ksatria menyatakan kesediaan mereka untuk membantu karya-karya M.I. 2.
3. Semua kontak dilakukan melalui info@militia-immaculatae.asia
4. Karena karakter internasional M.I. 2, pertemuan tidak akan memungkinkan, oleh
karena itu, terlepas dari kontak e-mail, bentuk utama komunikasi akan melalui website
www.consecrationrussia.wordpress.com Situs web ini akan tersedia dalam bahasa asli
dari para Ksatria yang bersedia menerjemahkan informasi dari bahasa Inggris.
5. Setiap kemungkinan berkerjasama dengan kerasulan SSPX di Rusia harus
mendapat persetujuan Superior dari Perwakilan Otonom Eropa Timur atau dengan
imam yang ditunjuk olehnya.
§ 4. Manajemen
1. Direktur Internasional Kelompok M.I. tradisional pada saat bersamaan adalah
Presiden M.I. 2 dan bertanggung jawab atas karya-karyanya. Dia selanjutnya disebut
Presiden.
2. Presiden menunjuk Sekretaris, yang bekerja dalam kemitraan erat dengan Presiden. Lewat konsultasi dan dengan persetujuan Presiden Sekretaris mengatur Doa dan
mengkoordinir karya-karya M.I. 2.
3. Markas besar M.I. 2 adalah Priori di Singapura.
§ 5. Pelindung
1. Pelindung Utama M.I. 2 adalah Bunda Maria Fatima, yang selama Penampakkannya pada tahun 1917 di Fatima dan pada tahun 1929 di Tuy minta konsekrasi Rusia
kepada Hatinya Yang Tak Bernoda.
2. Pelindung Pertama adalah St. Maximilian Maria Kolbe, pendiri Ksatria Immakulata.
Santo Maximilian ingin membuat kerasulan di Rusia, dia hendak menerbitkan majalah
“Ksatria Immakulata” dalam bahasa Rusia. Pada tahun 1931 dia menulis, “Saya percaya
bahwa panji-panjinya akan dikibarkan bahkan di atas Kremlin; bahwa dia benar-benar
akan menjadi Ratu dari setiap hati dan bahwa di setiap hati dia akan menanamkan Kasih
Ilahi, kasih kepada Hati Yesus. Dengan demikian tujuan dari M.I. akan tercapai.”
3. Pelindung pelengkap adalah St. Andreas (Andrzej) Bobola, seorang martir, yang
mempertobatkan banyak jiwa dari Ortodoks Timur menjadi Katolik. Pihak Ortodoks tidak menyukai kerasulan misionarisnya dan dia dibunuh dengan kejam oleh tentara Cossack
pada tanggal 16 Mei 1657.
Presiden M.I. 2 — Misi bagi Rusia
Pater Karl Stehlin, Direktur Kelompok M.I. Tradisional
13 Juni 2017

