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June Rose WEISENSELL 
 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, AS 
 
 
Tanggal dan Tempat Kelahiran: 07 Agustus 1923 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 17 Agustus 1943 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 13 Juli 2014 Pusat Perawatan, Chardon 
Tanggal dan Tempat Acara Pemakaman: 17 Juli 2014 Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 17 Juli 2014 Pemakaman Kebangkitan, 
    Chardon, Ohio 
 
 
June Rose adalah anak bungsu dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Joseph dan Rose 
(nee Schraff) Weisensell dan juga anak terakhir yang selamat. Orangtua June memiliki iman yang 
mendalam dan hati yang selalu gembira. Ia diberi nama “June” karena ibunya memiliki devosi yang 
mendalam kepada Hati Kudus Yesus, yang dirayakan selama bulan Juni. Kasih dan perhatian satu 
sama lain berkembang dan menjadi kualitas hidupnya sejak kecil. 
 
Sesudah menyelesaikan pendidikan menengah atas di sekolah St. Ignatius, Cleveland, June menjadi 
aspiran dan masuk Akademi Notre Dame, Cleveland. Ia bergabung dalam Kongregasi Suster-suster 
Notre Dame pada tanggal 2 Februari 1941. Pada hari penerimaan busana biara June menerima 
nama Suster Mary St. Jude. 
 
Suster mendapat gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Notre Dame, Euclid Selatan, dan gelar master 
dari sekolah tinggi St. John, Cleveland. Beliau membaktikan diri dalam karya pendidikan selama 
empatpuluh empat tahun sebagai guru dan/atau kepala sekolah di beberapa sekolah menengah atas 
di Ohio,Virginia dan area Sekolah di Washington, DC. Suster Mary St. Jude dikenal dengan 
kecerdasannya dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ceria. Walaupun keras, 
namun kecepatan pemikirannya dan tindakannya yang kreatif menyenangkan para murid dan 
gurunya. 
 
Pada tahun 1988, Suster bergabung bersama suster-suster untuk mengedit buku seri agama Kristus 
Hidup Kita dan kemudian dengan dorongan sahabat dekatnya, beliau memulai karya yang 
didambakannya yaitu mengunjungi orang sakit, lansia dan mereka yang hanya tinggal di rumah saja. 
Kemurahan, sikap humorisnya, tawa dan kebaikannya, membuatnya mudah didekati dan membuat 
orang lain nyaman dengannya. Kasih Suster Mary St. Jude kepada sesama khususnya suster-
susternya juga kecintaannya pada alam menjadi jalan terbuka dalam pencariannya akan penemuan 
dan refleksinya tentang kasih Allah. Beliau menghargai persahabatan sejati yang berpusat pada 
Yesus Kristus dan yang menyatukan kita dengan-Nya....” (Konstitusi, Artikel 55). Suster selalu 
terbuka dan merangkul semua sahabat-sahabatnya. 
 
Suster Mary St. Jude pindah ke Rumah Provinsi pada tahun 2001. Di sini beliau menjalankan karya 
surat menyurat dan doa. Catatan dan kartu-kartu yang dimilikinya tidak hanya berupa karya seni 
namun juga puisi jenaka. Suster adalah seorang pemain kartu yang paling semangat bermain setiap 
hari! Beliau tidak membiarkan ketidakmampuannya menghambat pribadinya yang periang, tanggap 
terhadap kebutuhan dan selalu bersyukur dengan setiap pertolongan yang diterimanya. Suster Mary 
St. Jude adalah wanita pendoa yang “luar biasa,” lembut, tidak neko-neko dan penghayatan sikap 
kasihnya yang nyata kepada Allah kita yang mahabaik dan pemurah. Semoga sekarang beliau 
beristirahat dengan damai dalam pelukan kasih Allah.  


