
Death Notice 
 

SUSTER MARY JANE ND  4052 

 
(dahulu, Suster Mary St. Jane) 
 
Alice Marie ROHR 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, USA 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 22 September, 1926 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1946 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian:      18 Juli,  2016 Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Doa Arwah:    26 Juli, 2016 Pusat Provinsi, Chardon,Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman:  26 Juli, 2016 Makam Kebangkita, Chardon, Ohio 

 
Alice adalah yang tertua dari tiga anak yang lahir untuk Edward dan Matilda (Reichlin) Rohr. 
Dia dan dua saudara laki-lakinya sangat menghargai masa kecil mereka yang tinggal di 
seberang jalan dari Gereja St. Michael dan Sekolah di sisi barat daya dari Cleveland. Sebagai 
keluarga yang saling memperhatikan mereka senang bermain, bekerja dan berdoa bersama.  
Alice memiliki banyak kesempatan untuk mengenal dan mencintai Suster Notre Dame yang 
mengelola sekolah yang letaknya di seberang jalan rumahnya. Di kelas dua dia mengatakan 
kepada gurunya bahwa dia akan menjadi "seperti suster-suster itu." Alice bersekolah di Notre 
Dame Academy, Cleveland, sebagai aspiran masuk biara sebagai postulan pada tanggal 2 
Februari 1944. Pada hari penerimaan busana biara, dia menerima nama Suster Mary St. 
Jane, di kemudian hari mengubah namanya menjadi Suster Mary Jane. 
 
Suster Mary Jane menanggapi dengan murah hati dan dengan sukacita yang besar atas 
panggilan Allah selama hampir sembilan puluh tahun - tujuh puluh tahun dalam hidup religius 
dan enam puluh enam tahun dalam pelayanan pendidikan Katolik. Dia meraih gelar sarjana 
dari St. John College, Cleveland, dan gelar master dari St Louis University, Missouri. Kedua 
gelar itu dalam Bidang Pendidikan. Suster berkarya sebagai guru sekolah dasar dan guru 
SMP, kepala sekolah, tutor, pengawas regional keuskupan dan pengawas sekolah dasar 
SND. Jika diperlukan, dia bahkan membantu sebagai pemegang buku keuangan dan pernah 
terbetik, "Saya selalu berusaha untuk hidup dengan baik, untuk banyak mencintai dan sering 
tertawa. Kita perlu itu semua untuk mengajar di sekolah dasar.” 
 
Suster Mary Jane juga melayani di Notre Dame College, South Euclid, Ohio, di Departemen 
Pendidikan, di mana dia mengajar dan mengawasi para calon guru. Sebenarnya hatinya 
selalu ada di bidang pengajaran SD karena ia memiliki cinta sejati untuk anak-anak. "Bekerja 
dengan guru SD itu menyenangkan," katanya, "karena mereka itu sabar, penuh pengertian 
dan selamanya muda." Suster adalah inspirator bagi murid-muridnya, orang tua mereka dan 
rekan kerjanya.  
 
Pada tahun 2012, Suster pindah ke Pusat Provinsi mana ia terus berbagi rasa humornya, 
keramahan dan kehangatannya, menyambut para suster dan orang yang tinggal serumah 
dengan senyumannya. Dengan terjadinya demensia, beberapa tahun terakhir mengalami 
penurunan dalam kesehatan dan kemampuannya untuk berpartisipasi dan menanggapi 
dengan senyum, energi dan keramahan yang dulu selalu ditampilkan. Suster menghayati 
hidup baktinya sampai merayakan Yubile ke 70, menyerahkan hidupnya hari demi hari kepada 
Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat kehadiran Suster Mary Jane dan saksi kesetiaannya, 
sukacita dan semangat murah hati.  
 
Semoga ia paham akan kasih Allah yang melimpah dan kasih-Nya yang tak terbatas! 


