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SUSTER MARY SARIKA  ND 6041 
 
Rosa Mathew Ezhaparampil 
 
Provinsi Maria Visitasi, Bangalore, Karnataka, India 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 08 Juli, 1945  Bharananganam, Kerala 
Tanggal dan Tempat Profesi: 06 Januari, 1967  Jamalpur, Bihar 
Tanggal dan Tempat Kematian: 05 November, 2017  St.John’s Hospital, Bangalore 
Tanggal dan Tempat Ibadat: 07 November, 2017 SND Provincial House, Bangalore 
Tanggal dan Tempat Makam: 07 November, 2017 Makam St. Patrisius, Bangalore 
 
Rosa adalah anak ke 6 dari 7 anak yang lahir dari Mathai dan Mariam Ezhaparampil dan dibaptis 
pada tanggal 14 Juli di Gereja Paroki mereka. Dalam otobiografinya yang ditulis pada usia 18 
tahun, Rosa terutama menyebutkan adik perempuannya setelah kelahirannya dia tidak suka 
bersekolah, karena dia ingin sekali melihat anak kecil itu setiap saat. Adik perempuan itu adalah 
Sr. Elsa SCN yang juga meniru hidupnya setelah dua kakak perempuannya yang telah memasuki 
kehidupan religius. Dia menulis tentang dirinya: “Rosa adalah anak yang bebas dan peduli, sangat 
dicintai dan dihargai oleh keluarga dan sekolahnya.” 
Di sekolah Rosa mengikuti beberapa Perkumpulan Palayanan Misioner, ia menjadi pemimpin liga 
misi, Sodality, KCSL, liga layanan sosial, yang menginspirasikannya dan mendorongnya untuk 
melayani orang miskin dan membutuhkan bahkan pada usia muda itu. Tak heran ia memilih 
ladang misi yang paling sulit, negara bagian Bihar! Keinginannya untuk melayani Tuhan di 
kalangan orang miskin begitu kuat, sehingga bagi ibunya yang enggan mengirimnya begitu jauh, 
Rosa berkata, "Mungkin ini akan menjadi cara terbaik untuk menjadi orang suci!"  
Hidupnya dalam misi dimulai saat dia bergabung dengan SND pada usianya yang ke 18 tahun 
1963 dan pada tahun 1967 menerima busana biara dan nama baru, Suster Mary Sarika. 
Kesetiaannya terhadap panggilannya diwujudkan dalam ketaatan yang teguh dan berdikasi tanpa 
kompromi terhadap pelayanan apa pun yang ditugaskan kepadanya, selalu peduli 'orang miskin' 
menjadi inti dari semua yang dia lakukan di India Utara dan Selatan. Dia adalah seorang pelopor, 
pendidik, bendahara, piko dan manajer sekolah ... Dalam semua ini, Suster Mary Sarika 
menunjukkan keberanian yang tangguh dan membuatnya mampu mengatasi masa-masa sulit. Dia 
menemukan cara untuk berbuah di mana pun dia ditanam. Dia memenangkan hati keluarganya, 
para susternya, teman-temannya, orang-orang yang dilayaninya - miskin dan kaya - oleh 
kesederhanaan dan ketersediaan dirinya. Bagi kami, para SND, Suster Mary Sarika adalah 
seorang pendoa, murah hati, berani, peduli, pemaaf, pekerja keras, orang yang sederhana dan 
ramah. Dia bisa mengubah rumah menjadi tempat berteduh, kantor sekolah menjadi tempat 
mendapatkan kesejukan, sebuah desa menjadi sebuah keluarga! Kesehatan Sr. Mary Sarika 
sepanjang hidupnya cukup baik sampai pada musim gugur yang tidak menguntungkan pada 
tanggal 9 Agustus 2017. Meskipun dia pulih dari keadaannya dengan sangat cepat, demam virus 
dengan infeksi paru-paru menyebabkan serangan jantung pada awal September. Dia dirawat di St. 
John's Medical College Hospital sampai 5 November, saat dia menghembuskan napas 
terakhirnya.  
Suster Mary Sarika dengan setia melayani Tuhan dan umat-Nya selama 50 tahun. Ia telah 
menjamah beribu-ribu kehidupan! Meski suster dan kami telah menunggu hari bahagia kami untuk 
merayakan yubile 50 tahun, Sang Mempelai sendiri telah menjemputnya untuk merayakan pesta di 
surge. Semoga jiwanya menikmatidamai abadi! 


