
Berita Kematian 
 

SUSTER  HEDI  MARIA  ND 5203 

 

Dulu Suster Maria Estefânia 

 

Hedi Maria KUNKEL 

 

Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 

Tanggal dan Tempat Lahir:  12 November 1936  Cerro Azul, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi:  12 Februari 1959 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Kematian:  04 Mei 2021  Rumah Sakit ND São Sebastião, 
  Espumoso, RS 
Tanggal dan Tempat Pemakaman:  04 Mei 2021  Sta Cruz Cemetery, Passo Fundo, RS 
 
“Penginjil itu seperti malaikat, seperti malaikat pelindung, pembawa kabar baik”, yang memanggil 
kita dengan nama dan mewartakan kegembiraan dan kehidupan Yesus. Pewarta Injil selalu di 
jalan, mencari bersama dengan orang lain. Siapapun yang mewartakan, melaksanakan kehendak 
Tuhan, selalu mencari Tuhan dan meneruskannya kepada orang lain. " (Sambutan Yang Mulia 
Paus Fransiskus kepada peserta di pertemuan internasional "Gereja yang Terus Maju". Evangelii 
Gaudium: Perspektif dan Penerimaan) 

Hedi Maria Kunkel adalah putri João Arthur dan Luiza Köhler Kunkel, keduanya petani. Dia adalah 
anak keenam dari 16 bersaudara. Hedi menjadi postulan pada tahun 1956 dan pada penerimaan 
busana biaranya menerima nama Suster Maria Estefânia yang kemudian diubah ke nama aslinya 
menjadi Hedi Maria. Dia menyelesaikan program pelatihan mengajar di Sekolah João Batista 
Rotta, di Espumoso, dan memenuhi syarat untuk mengajar kelas 1 sampai 4. 

Suster Hedi Maria berjumpa dengan Yesus dalam pelayanan dan kegiatannya yang beragam: 
menanam sayuran dan bunga, menyiapkan makanan, merawat orang tua, mengajar katekese 
kepada anak-anak, berdoa rosario dan membawa Ekaristi kepada orang tua dan orang sakit. 
Merupakan persembahan istimewa baginya untuk menghabiskan waktu berbincang dengan orang-
orang, berdoa bersama mereka, mengalami canda tawa yang menyenangkan, dan bahkan 
memecahkan masalah. 

Selama bertahun-tahun, Suster mengkoordinasikan layanan kuliner di sekolah ND kami, rumah 
sakit, panti jompo dan komunitas religius. Pada saat yang sama saat dia menyiapkan makanan 
yang banyak dan sehat untuk semua golongan usia, dia mengungkapkan kegembiraan hidup dan 
sukacitanya dalam pewartaan dan melayani Tuhan. Bunga dan tanamannya yang ditata dengan 
hati-hati mencerahkan suasana dan memberikan rasa nyaman. Ketika dia berkarya di seminari, 
para calon imam dan untuk hidup religius mereka, dapat mengandalkan suster dalam perhatian, 
doa, dan nasihat keibuan dari suster. Dia adalah pendengar yang baik dan tahu bagaimana 
membantu para seminaris untuk mengatasi kerinduan mereka. 

Dari tahun 1992 hingga 1994, Suster Hedi Maria menjadi juru masak di Rumah Induk, Roma. 
Setelah kembali ke Brasil, dia sering berbagi cerita tentang pengalaman indah hidup bersama 
dalam komunitas internasional dan perayaan di Saint Peter’s Basilica serta kunjungannya ke 
berbagai tempat bersejarah dan wisata di ibu kota Italia. 

Selama 40 tahun Suster juga melayani sebagai pimpinan komunitas di berbagai komunitas. 
Semangat dan cintanya untuk kehidupan religius dan Kerajaan Allah terlihat dalam kehidupan doa 
harian, serta komitmennya pada berbagai pelayanannya dan hidup dalam kesederhanaan yang 
menyenangkan. Pada tahun 2021, Suster menjadi anggota komunitas di Selbach. Pada awal April, 
dia didiagnosis menderita masalah paru-paru serius akibat Covid-19. Setelah lama dirawat di 
rumah sakit, pada tanggal 4 Mei, Suster pergi dengan damai untuk selama-lamanya. Semoga 
Suster Hedi Maria sekarang hidup dalam sukacita abadi bersama Tuhan yang Maha Baik. 


