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Roberta, yang dikenal oleh keluarganya sebagai Bobbie, adalah anak tertua dari sembilan 

bersaudara yang lahir dari pasangan Nicholas dan Margaret (Pacanosky) Stracensky. Rumah 

mereka di lingkungan Slovakia di Paroki St. Wendelin adalah tempat yang menyenangkan di 

mana iman, budaya dan ikatan keluarga yang langgeng dipupuk - dan tetap menjadi bagian 

integral dari hidupnya.  

 

Setelah tahun-tahun sekolah dasar di sekolah paroki, yang dikelola oleh Suster-suster Notre 

Dame, Bobbie melanjutkan pendidikannya dengan para suster di Akademi Notre Dame di 

Cleveland. Dia merasakan panggilan untuk hidup religius dan berencana untuk masuk novisiat 

setelah lulus, tetapi diagnosis tuberkulosis paru mengakibatkan beberapa tahun perawatan 

dan penundaan dalam mengejar panggilannya. Sambil membuat kemajuan yang baik dalam 

memulihkan kesehatan dan kekuatannya, Bobbie memulai studi di St John College di 

Cleveland dan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada bulan Juni 1955. Dia menjadi 

postulan pada tanggal 8 September 1955, dan pada saat penerimaan busana biara, ia 

menerima nama Suster Mary Janelle. 

 

Suster Mary Janelle adalah seorang guru kelas dasar yang dipersiapkan dengan baik, 

terorganisir dan penuh sukacita baik di kelas tradisional maupun dengan siswa di kelas 

Sekolah Agama Paroki. Dia mempersiapkan banyak anak untuk menerima Komuni Pertama 

dan menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk membagikan cintanya yang mendalam 

kepada Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Dia menerima gelar master dari Universitas John 

Carroll di Cleveland dan merupakan guru yang sangat baik, seorang guru yang mencintai 

anak-anak dan membina setiap aspek perkembangan mereka. Pengertiannya, caranya yang 

lembut dan hatinya yang penuh kasih dihargai dan dihormati oleh para orang tua dan staf. 

Keahlian Suster dalam bidang pendidikan meluas hingga mencakup lima tahun pelayanan 

dengan para suster kita di Inggris, negara dan orang-orang yang selalu dia sayangi. 

 

Kemurahan hati dan keramahannya, menjangkau orang lain dan kehadirannya yang 

menenangkan adalah hadiah yang diberikan kepada semua orang. Suster Mary Janelle 

dikenal sebagai "pejuang doa". Hidupnya mengalir dari misteri kehadiran Tuhan dalam Misa 

harian. Hidup dengan diagnosis kanker jangka panjang tidak pernah menghentikannya untuk 

membawa harapan dan cinta kepada orang lain. Dia adalah seorang pendamping pastoral 

dan melayani para suster di komunitas sesuai kebutuhan. Selama bertahun-tahun, Suster 

berpartisipasi dalam Saluran Telepon Doa, menanggapi dan mendoakan niat siapa pun yang 

menelepon. Korespondensinya yang luas melalui surat, kartu dan panggilan telepon 

membuatnya tenggelam dalam kehidupan para susternya, keluarganya dan komunitas yang 

lebih besar. Dalam kesibukan hidupnya, ia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Semoga 

Suster Mary Janelle beristirahat dalam kedamaian dan hadirat Allah kita yang baik dan penuh 

kasih. 


