Notícia de Morte

IRMÃ MARIA MIKAILA
Catharina WALSOEKINAH

ND 5300

Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Pekalongan

Data e Lugar de Nascimento: 04 de fevereiro de 1934
Data e Lugar da Profissão:
10 de julho de 1958
Data e Lugar da Morte:
21 de janeiro de 2015
Data e Lugar do Sepultamento: 22 de janeiro de 2015

Ambarawa, Indonésia
Pekalongan, Indonésia
Pekalongan, Indonésia
Cemitério Conventual, Pekalongan

Ir. Maria Mikaila era a quinta filha de R. Paulus Tamadipoera e R. Ngt. Ignatia
Soedjinah. Eles chamavam-na Catharina. Os pais tinham três filhos e quatro filhas.
Ambarawa é o lugar onde ela viveu e cresceu numa família católica. Recebeu o batismo
no dia em que nasceu e a 20 de junho de 1947 recebeu o sacramento da Confirmação na
Paróquia, St. Joseph em Ambarawa.
Durante sua infância viveu separadamente da família que teve de evacuar por
causa da guerra. Conforme a vontade de Deus, eles foram reunidos depois de voltarem
de diversos campos de refugiados. Catharina foi para a escola e teve a formação como
enfermeira, em Pekalongan e Solo.
A semente de sua vocação cresceu desde a idade de 16 anos. Seu sonho era viver
uma “vida perfeita”, através da vida consagrada. Tornou-se realidade quando ingressou
em nossa Congregação, como postulante, a 8 de janeiro de 1956. No dia de sua vestição,
a 14 de julho de 1956, recebeu o nome religioso de Irmã Maria Mikaila.
Após a profissão religiosa, Irmã M. Mikaila foi enviada para o Hospital Kraton (um
hospital que antigamente era propriedade das Irmãs). Amadureceu mais e emitiu os votos
perpétuos, como Irmã de Notre Dame, a 2 de julho de 1964.
Em seu apostolado como enfermeira, Irmã M. Mikaila, no terno amor que
demonstrou por seus pacientes, dava um “toque materno”. Essa característica era
também evidente em sua vida como Irmã de Notre Dame. Trabalhou com muita paciência
na Clínica em Rembang até que gozou de sua merecida aposentadoria.
Em 2012, Irmã M. Mikaila começou a viver em Wisma Hana, nossa enfermaria em
Pekalongan. O declínio de sua saúde foi causada pelo câncer no ovário de que ela
estava sofrendo por muito tempo. Sua devoção à Divina Misericórdia tinha sido parte de
sua vida durante a doença, e ela se ofereceu e todas as almas à verdadeira perfeição de
Jesus.
Suas forças realmente declinaram desde novembro de 2014 e ela sofreu até os
últimos dias, unindo-se em espírito com os grandes sofrimentos de Jesus. No domingo,
21 de janeiro, às 2 hs da madrugada, foi para a casa do Pai, acompanhada pela oração
de suas coirmãs.
Que sua alma esteja unida ao Amor Divino de Jesus!
R.I.P.

