
Berita Kematian 
 

SUSTER MARY MARJORIE  ND 4416 

 
Rose Ann GASDORF 
 

 

Provinsi Hati Maria Tak Bernoda, Covington, Kentucky, AS 

 

Tanggal dan Tempat Lahir 04 Desember, 1927 Cincinnati, OHIO 

Tanggal dan Tempat Profesi 16 Agustus, 1952 Covington, KENTUCKY 

Tanggal dan Tempat Kematian 04 Januari, 2018 Covington, KENTUCKY 

Tanggal dan Tempat Makam 10 Januari, 2018 Covington, KENTUCKY 

Suster Mary Marjorie adalah anak pertama dari pasangan George dan Margaret Laseke 

Gasdorf, yang membesarkan dua anak, Rose Ann dan adik laki-lakinya, Lincoln. Saudara laki-laki 

lain, yaitu George, meninggal saat lahir. Dia menggambarkan masa kecilnya sebagai sangat 

bahagia, karena usaha orang tua yang saling mencintai. Rose Ann bersekolah di Sekolah St. 

Thomas, di Fort Thomas, Kentucky, dan lulus dari SMA Notre Dame pada tahun 1945. Di SMA dia 

merasa dipanggil untuk menjadi perawat. Begitu dia lulus dari Sekolah Keperawatan Orang 

Samaria yang Baik Hati pada bulan Juli 1948, dia mulai bekerja di Rumah Perawatan Bayi St. 

Jusuf dan ia sangat menyukainya.  

Di SMA Notre Dame Rose Ann juga merasa tertarik pada kehidupan religius. Pada hari ulang 

tahunnya yang kedua puluh dua, ia masuk ke Kongregasi SND, yang bukan pilihannya sewaktu ia 

bersekolah. Yang menarik ialah, mereka mengelola karya kerasulan rumah sakit, sedangkan saat 

itu SND tidak punya. Penyelenggaraan Ilahi menghargai kepercayaan Suster; setelah profesinya 

yang pertama, provinsi Covington membuka sebuah rumah sakit di Lynch, Kentucky. Suster 

Marjorie adalah salah satu perintis di sana. 

Baik di Lynch maupun di Rumah Sakit St. Claire di Morehead, Kentucky, Suster melanjutkan 

berkarya di perawatan anak-anak. Dia benar-benar senang ketika ia dapat memberikan bayi yang 

baru lahir – sudah bersih dan terbungkus dalam selimut hangat- kepada ibunya. Di Pusat 

Perawatan St. Carolus, Suster M. Marjorie bertahun-tahun merawat anak hidrocepalik dengan 

penuh kasih sayang dan ibu anak itu sangat berterimakasih kepadanya.  

Di tahun-tahun berikutnya, ia bertugas di biara-biara paroki sebagai perawat dan juru masak. Ia 

senang mencoba resep baru dan menggunakan keahlian menghiasnya di ruang makan dan kapel. 

Selanjutnya, ia melanjutkan pelayanannya di Lourdes Hall Care Center (Pusat Pemeliharaan 

Lansia), membantu di ruang obat, dan kemudian melayani Kerasulan Doa. Seiring dengan 

kedisiplinannya, Suster M. Marjorie memiliki selera humor yang baik. Pada waktu makan pertama 

di Pusat Pemeliharaan Lansia, seorang pembantu perawat bertanya kepada suster pencuci mulut 

apa yang diinginkan. Dengan mata berbinar-binar ia menjawab, “Berilah saya Pudding yang lezat.”  

Komunitas tertawa terbahak-bahak sementara suster menikmati pudingnya.  

Setelah lebih dari empat puluh tahun pelayanan penuh kasih sebagai perawat, Suster Mary 

Marjorie pulang ke rumah Bapa dengan damai, dikelilingi oleh para suster yang penuh kasih.  

Kematiannya didahului oleh kedua orang-tuanya dan saudara laki-lakinya, George dan Lincoln 

Gasdorf. Ia didukung oleh dua keponakannya, Lisa Gonzalez, tinggal di Hebron, Kentucky, dan 

Gregory Gasdorf, di Orlando, Florida. 

Kunjungan para pelayat pkl. 16.00, hari Selasa, 9 Januari, 2018 di Pusat Provinsi dilanjutkan 

Ibadat Arwah pkl. 17.00. Misa Pelepasan Jenazah pkl. 19.00 di kapel biara. Pemakaman dilakukan 

pkl. 9.30 hari Rabu, 10 Januari, 2018 di makam biara.    

Semoga ia beristirahat dalam damai.  


