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SUSTER  OTTILIA  MARIA  ND 4853 

 
Ottilia Maria REGERT 
 
Provinsi Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS - Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 15 September, 1926 Santa Cruz do Sul - RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 11 Februari, 1955 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 26 Desembe, 2019 Hospital Penyelenggaraan Ilahi, Porto Alegre, RS 
Tanggal dan Tempat Makam: 28 Desember, 2019 Makam Biara, Canoas, RS 
 

Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, Kaujadikan semuanya dengan kebijaksanaan, bumi penuh 

dengan ciptaan-Mu. Mzm 104:24 

Liturgi hari ini, 26 Desember, merayakan Santo Stefanus dan antifon pembukaan berbunyi: "Pintu-
pintu surga dibuka untuk menerima Stefanus, martir pertama dan karenanya dimahkotai 
kemenangan di surga." dini hari hari ini gerbang surga juga terbuka bagi Suster Ottilia Maria untuk 
berpartisipasi dalam kepenuhan hidup bersama Allah.  

Waktu dan jalan Tuhan dipenuhi dengan misteri. Suster Ottilia Maria adalah seorang suster berusia 
93 tahun yang menemukan makna hidup dalam pelayanan kepada orang lain. Di antara para suster 
lanjut usia, dia adalah salah satu yang paling aktif. Kondisi mental dan fisiknya cukup baik; dia 
masih bisa melakukan beberapa pelayanan kecil di komunitas. Sebelum jatuh sakit, dia sibuk 
menjahit dan merawat tanaman dan bunga. Selama bertahun-tahun dia mengurus kapel yang 
dilakukannya dengan penuh cinta kasih dan dedikasi.  

Sister akan merayakan Yubileumnya pada tanggal 4 Januari. Namun, Allah yang baik 
mengejutkannya dengan memanggilnya untuk merayakan Yubelium ke-65 di surga, bersama 
dengan Perawan Maria, kepada siapa dia memiliki pengabdian yang besar, dan dengan para 
malaikat dan para kudus di surga.   

Ottilia Maria adalah anak ketiga dari lima belas anak Peter dan Elisa Regert, sembilan di antaranya 
telah menyelesaikan perjalanan duniawi mereka. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat religius, 
tempat kelahiran panggilan, yang menawarkan kepada Gereja enam panggilan untuk kehidupan 
religius: Suster Ottilia Maria, Maria Ermelinda (meninggal pada tahun 2001), Maria Leda dan Julita 
Maria memasuki Suster-suster Notre Dame. Saudara Bertoldo dan Leo bergabung dengan Yesuit. 

Suster Ottilia Maria memasuki novisiat SND pada 12 Februari 1953. Sejak tahun kedua novisiat, ia 
telah menggunakan talentanya terutama dalam pelayanan rumah tangga, terutama dalam memasak 
dan menjahit. Dia penjahit yang baik. Selama bertahun-tahun ia membuat pakaian untuk para suster 
di berbagai komunitas. Di masa pensiunnya, ia mengunjungi pasien rumah sakit dan para lansia 
orang tua dan orang sakit di rumah. Suster menghibur yang sakit, menguatkan mereka dan 
membawakan mereka Ekaristi. 

Keluarga Regert selalu memupuk ikatan keluarga yang kuat, berkumpul bersama jika memungkinkan. 
Demikian juga, ketiga Suster, Ottilia Maria, Maria Leda dan Julita Maria menikmati kebersamaan dan 
berbagi kehidupan mereka.  

Sr. Ottilia Maria adalah wanita yang teguh dan memiliki kepribadian yang kuat, namun dia sensitif dan 
berterima kasih atas pelayanan para suster lainnya. Selalu hadir dan berpartisipasi dalam doa 
komunitas, kegiatan dan pertemuan, ia juga memelihara cinta yang besar untuk Ekaristi dan 
berdevosi kepada Maria. Dia sering terlihat berdoa rosario sambil duduk atau berjalan di taman.  

Pada 25 Desember, seluruh dunia merayakan Natal, kedatangan pertama Yesus. Injil menyatakan bahwa 
para malaikat mewartakan kegembiraan besar: “Seorang Juruselamat telah dilahirkan untuk kita.” Sr. 
Ottilia Maria telah merayakan Natal sepanjang hidupnya. Kali ini, ia merayakan peristiwa bersejarah ini di 
rumah sakit, menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Saat fajar, sekitar pukul 3 pagi, dia menerima 
undangan Yesus untuk memberikan dirinya yang terakhir, lengkap dan pasti: “Datanglah, kamu yang 
diberkati oleh Bapa-Ku; terimalah kerajaan yang dipersiapkan untukmu sejak penciptaan dunia.”  


