Aviso de Falecimento

IRMÃ MARIA KLARA

ND 5315

W. MURTIJAH

Província Nossa Senhora do Bom Conselho, Jacarta, Indonésia
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:

12 de dezembro, 1933
08 de julho, 1964
12 de maio, 2022
13 de maio de 2022

Sawangan, Indonésia
Pekalongan, Indonésia
Pekalongan, Indonésia
Pekalongan, Indonésia

Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. (Lucas 1,28)

W.Murtijah (Mur) é a oitava filha de Mangunsuharto e Sutariyah. Ela tinha três irmãos e
quatro irmãs, e era a mais nova. Cresceu em Sawangan com sua família amorosa. Mur foi
educada e criada em uma família muçulmana.
O amor por Cristo lhe trouxe a conversão para o catolicismo recebendo o Sacramento
do Batismo em 14 de agosto de 1955, na ilha de Semarang, Java. No ano seguinte, dia 20 de
novembro de 1956, recebeu o Sacramento da Crisma.
Mur completou sua formação como professora do ensino médio, com especialização em
Ciências Naturais, em Semarang. Possuía um talento natural para exercer a profissão de
professora. Desde jovem, Mur queria se tornar religiosa e realizou seu desejo ao ingressar na
Congregação das Irmãs de Notre Dame em Pekalongan, como postulante, em 15 de agosto
de 1961. Em 8 de julho de 1962, na vestição, recebeu o nome de Irmã Maria Klara.
Depois da primeira profissão em 8 de julho de 1964, começou seu apostolado como
professora na Escola de Ensino Médio Pius, em Pekalongan. Sua paixão pelo ensino estava
enraizada nela e continuou lecionando até fazer os votos perpétuos em Pekalongan, em 7 de
julho de 1969.
Irmã Maria Klara atuou na educação, como professora, ao longo de sua vida. Foi
transferida para várias comunidades mas continuou no mesmo apostolado em diferentes
escolas. A irmã também foi nomeada funcionária pública pelo governo.
Depois de se aposentar do apostolado educacional, Irmã Maria Klara aceitou uma
nova missão, o apostolado da oração, em Wisma Hana Pekalongan, a casa das irmãs idosas.
A irmã tinha demência devido à idade avançada, mas ainda podia ouvir bem e alegrava a
todos com o seu lindo sorriso. A devoção à Sagrada Família de Nazaré tornou-se parte da
sua velhice o que a ajudou a alegrar-se, entregar-se e acolher a todos que a visitavam.
Dia 8 de maio, sua saúde piorou e foi levada para a unidade de terapia intensiva do
Hospital Budi Rahayu, Pekalongan. No dia 9 recebeu o Sacramento da Unção dos Enfermos
do pároco de nossa paróquia. Irmã Maria Klara se reuniu com a Sagrada Família de Nazaré
na madrugada de quinta-feira, 12 de maio de 2022.
Descanse em paz.

