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Bagaimana orang memuji Suster Mary Rose Paula? Dia adalah seorang yang hidupnya dipenuhi 
dengan cinta kasih dan perasaan? Dia memiliki hati yang dibagikan kepada 100 anak, orang tua, 
keluarga dan teman-teman? Suster adalah pencinta kehidupan! 
Bacaan-bacaan yang dipilih untuk Ibadat Arwah merangkum siapa Sr. Mary Rose Paula - yang lahir dari 
Allah, dan mengenal Allah yang adalah kasih. (1 Yoh 4: 7) Sebagai yang dikasihi Tuhan, Sr. Mary Rose 
Paula mencintai semua yang ia jumpai. Dia pertama kali belajar mencintai dalam keluarga Peter Foltz 
dan Marie Walsh Foltz, ayah dan ibunya. Jean Elizabeth adalah anak keempat yang lahir di keluarga 
Foltz. Ibunya menderita cacar saat Jean lahir. Ibu dan anak segera dikirim pulang. Bayi yang baru lahir 
itu dibawa pulang oleh ayahnya dalam kotak cerutu. "Mungkin itu yang membuat saya “biji mata ayah 
saya," tulis Jean di kemudian hari.  
Jean adalah wanita muda yang sangat atletis. Dalam otobiografinya dia menulis: "Waktu luang saya 
habiskan bermain di lingkungan sekitar, berenang, memanah, naik kereta luncur, selancar es, dan 
bersepeda. Saya bergabung dengan YWCA (Perkumpulan Pemuda Katolik) selama lima tahun di mana 
saya belajar berbagai stroke renang, aneka gaya menyelam, dan menjadi anggota tim penyelamat 
bersertifikat."  
Jean bersekolah di Sekolah Menengah Notre Dame di mana dia berkenalan dengan SND. Dia sudah 
merasa tertarik pada kehidupan religius pada waktu muda dan bertanya kepada orang tuanya apakah 
dia boleh menjadi aspiran di musim gugur tahun 1946. Meskipun sulit bagi Ibu dan Ayah untuk 
melepaskannya, dia tinggal di Pusat Provinsi sewaktu kelas 11 dan 12 dan masuk novisiat pada bulan 
Januari 1947. 
Pada hari penerimaan busana biara Jean memilih nama Suster Mary Rose Paula dan menghayati hidup 
religiusnya dengan mencintai banyak orang sementara ia menjadi kepala sekolah dan guru SD, 
membantu di salus selama musim panas dan di administrasi provinsi. Suster selalu menyambut anak-
anak kecil dalam hatinya dan juga para suster muda yang mulai berkarya menjadi guru. Ia adalah 
seorang guru ahli mengajar anak-anak dan kepala sekolah yang penuh kasih.  
Meskipun Suster merasa sulit untuk meninggalkan anak-anak, guru, dan komunitas sekolah, dia dengan 
setia menerima undangan Tuhan untuk melayani sebagai piko di rumah provinsi dan kemudian sebagai 
sekretaris provinsi. Di kedua karya tersebut, Suster membaktikan dirinya secara total namun yang lebih 
penting untuk orang-orang yang dilayaninya. Suster Mary Rose Paula selalu melayani setiap orang yang 
datang ke kantornya sepenuh hati dan mereka sangat mencintainya. Dia memberi perhatian yang sama 
baik kepada para suster maupun karyawan.  
Tak peduli sekolah atau titelnya, semua orang memuja Suster Rose Paula. Suster senang mengajar 
anak-anak dan merasa sangat berempati dalam bekerja-sama dengan para suster di komunitasnya. Dia 
melihat semua sebagai mitra yang bekerja untuk misi yang sama. Namun, doa adalah prioritas tertinggi, 
yang mendukungnya sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan orang lain, semakin dekat dengan Tuhan 
dan orang-orang yang ia layani.  
Suster Mary Rose Paula adalah hadiah untuk begitu banyak siswa, orang tua, dan komunitas-komunitas 
iman. Dia adalah hadiah bagi provinsi Covington sebagaimana ia telah berbagi hidup dan bakatnya. 
Kami bersyukur atas cinta yang ia bawa kepada keluarganya, para suster saudarinya, Gereja, dan dunia 
kita. Suster, membantu kita semua berhenti dan "mencium bunga-bunga mawar”. 


