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Suster Maria Giuliana adalah anak keenam dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan 

Alfonso D'Uva dan Vincenza Giancola D'Uva. Ia dilahirkan di desa kecil Castelpetroso, di 

kaki Maria yang megah, tempat doa yang didedikasikan untuk Bunda yang Berdukacita. Di 

sana Anda bisa mengagumi pemandangan yang masih alami. Orang tua Suster adalah 

petani yang hidup dari hasil pertanian. Belakangan, keluarga tersebut pindah ke 

Carpinone, tempat mereka mengolah tanah dan tempat Fara menggembalakan domba.  

Ketika dia berusia 22 tahun, Tuhan menemukannya di sana dan dia menanggapinya 

dengan murah hati dengan mengikutinya dalam kongregasi Suster-suster Notre Dame. 

Pada tahun 1953, ia memulai novisiatnya dan menerima nama Suster Maria Giuliana. Pada 

tahun 1955, ia mengucapkan kaul pertamanya dan pada tahun 1960, ia mendedikasikan 

dirinya kepada Tuhan dengan mengucapkan kaul kekal.  

Selama dan setelah pembinaan religiusnya ia melayani di berbagai bidang sampai 

pimpinan kami memberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dia 

bisa bekerja sebagai pendidik. Dia memulai pelayanannya di kota Trevignano Romano 

yang indah, di mana dia mempersiapkan anak-anak untuk sakramen dengan penuh 

pengabdian dan mengurus kapel kecil yang bersejarah didedikasikan untuk Santa 

katarina. Dia menghabiskan hari-harinya bersama anak-anak TK milik pemerintah kota. 

kehadirannya dengan anak-anak kecil dan komitmennya di kamp liburan selama musim 

panas sangat terkenal. Di paroki, Sr. Maria Giuliana ikut andil dalam katekese dan 

persiapan anak-anak untuk Komuni Pertama dan Sakramen Penguatan. Dia bersusah 

payah mempersiapkan anak-anak sekolah dasar untuk Misa Minggu.  

Pada tahun 1993, dia sangat senang mengunjungi kerabatnya di Jerman. Pada tahun 

1995, ia berpartisipasi dalam ziarah ke akar kongregasi kami. Pada tahun 2003, ia 

melakukan perjalanan ke Brasil untuk mengunjungi provinsi Canoas; dari sana ia 

melakukan perjalanan ke Argentina untuk bertemu kerabatnya yang telah bermigrasi dari 

Italia untuk membangun kehidupan yang lebih baik di Argentina.  

Selama bertahun-tahun, kesehatan kedua suster yang tersisa di Trevignano menurun dan 

mereka perlu pindah ke Roma. Suster M. Giuliana menghabiskan tahun-tahun terakhirnya 

dengan sangat tenang, menyatu dengan kehidupan doa dan rutinitas harian komunitas. 

Dia bersyukur untuk setiap pelayanan, menjawabnya dengan senyum yang indah dan 

menjanjikan doa bagi yang memintanya. Setelah seminggu sakit parah, dia dengan 

percaya diri menyerahkan dirinya ke tangan penciptanya. RIP 


