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(Dahulu Suster Mary Margaret Rose) 
 
Kathleen Therese LONGEWAY 
 
 
Provinsi Maria Imakulata, Toledo, Ohio, AS 
 
 
Tanggal dan Tempat Kelahiran: 18 Desember 1931 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 13  Agustus 1952 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 07 Juli  2013  Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Acara Pemakaman: 11 Juli 2013   Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 11 Juli 2013   Pemakaman Kebangkitan, 
  Toledo, Ohio 
 
Dilahirkan di dalam keluarga Thomas dan Ethel LaPlante Longeway yang penuh kasih, Kathleen 
adalah bungsu dari enam anak. Bersama saudara-saudara kandungnya, ia belajar di Sekolah St. 
Ann di Toledo dan minat belajarnya tumbuh di dalam dirinya yang membangkitkan keinginan untuk 
mengikuti jejak guru-gurunya, Suster-suster Notre Dame. Ia mensharingkan betapa gembira orang 
tuanya ketika ia mengatakan kepada mereka keinginannya menjadi seorang aspiran Notre Dame 
setelah lulus kelas delapan. 
 
Dalam bulan Januari 1950, ia masuk Kongregasi Suster-suster Notre Dame dan pada tanggal 16 
Agustus, menerima nama Suster Mary Margaret Rose, kemudian kembali ke nama baptisnya 
Kathleen. Sesudah profesi kaul pertamanya, Suster mengawali tahun-tahun yang 
didedikasikannya pada karya pelayanan pendidikan. Selama lima puluh lima tahun ia menikmati 
mengajar anak-anak di kelas-kelas dasar. Terutama yang mengesan di hatinya adalah tahun-
tahun ketika ia mendapat keistimewaan menyiapkan anak-anak kecil yang dikasihi Allah menerima 
Komuni Pertama. 
 
Musik merupakan suatu bagian penting kehidupan Suster. Ia senang sekali menyanyi dan memiliki 
kemampuan mengingat lirik-lirik banyak lagu terutama lagu-lagu musik pop. Suster bergabung di 
dalam koor paroki di mana saja ia diutus dan akan melayani sebagai pemimpin koor dalam setiap 
kesempatan. Ikut serta di dalam festival lagu dan mendengarkan musik membawa kegembiraan 
mendalam ke dalam kehidupannya saat penyakit dan rasa sakit membebaninya. 
 
Suster Kathleen Mary menjalani hidupnya  dengan tenang di tengah-tengah kami; ia berjiwa lemah 
lembut dan baik hati. Ia cepat memberikan pelayanannya setiap saat dan di setiap tempat 
dibutuhkan di dalam kehidupan komunitas. Ia senang memasak dan ia seorang koki yang baik.  
Pada awal tahun 2010 Suster Kathleen Mary mengalami komplikasi sesudah operasi penggantian 
lutut. Hal ini mengharuskannya pindah ke Ursuline Center yang memungkinkannya menerima 
pemeliharaan dan terapi yan g dibutuhkannya. Penyembuhan yang diharapkannya tidak pernah 
terwujud sepenuhnya, namun ia hidup dengan kepasrahan yang ditandai oleh rasa puas dan 
syukur atas segala yang telah dilakukan baginya.  
 
Pada pagi hari tanggal 7 Juli, di Ursuline Center, Suster Kathleen Mary dengan tenang masuk ke 
dalam damai abadi surgawi di dalam usia hidupnya yang ke 81 dan usia profesi religiusnya yang 
ke 61. 
 
Kami semua diberkati oleh kehadirannya di antara kami dan kami merasa gembira bahwa ia 
sekarang ada bersama para malaikat dan  para  Kudus Allah menyanyikan lagu pujian keabadian. 
 


