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Dalam Injil liturgi hari wafatnya Suster Maria Luzia, kita mendengar Yesus berkata, "Akulah 
jalan dan kebenaran dan hidup". (Yoh 14:6a). Sr. M. Luzia telah menempuh jalan ini dan kami 
percaya bahwa dia sekarang mengalami kepenuhan hidup.  

Sr. M. Luzia tumbuh bersama 5 saudara kandungnya dalam keluarga yang religius. Seorang 
saudara terbunuh dalam perang. Pertama, Agnes bersekolah di SD dan SMP. Kemudian dia 
magang sebagai pengatur kebun, yang dia selesaikan dengan ujian pada tahun 1951. Setelah 
bekerja dalam profesinya selama beberapa tahun, pada tahun 1955 dia mulai praktek sebagai 
guru taman kanak-kanak dan guru setelah sekolah di perguruan tinggi wanita – zaman 
sekarang disebut perguruan tinggi untuk pedagogi sosial –, yang berhasil dia selesaikan. 
Selama waktu itu, dia juga memperoleh missio canonica.  

Pada tahun 1958, ia masuk Kongregasi Suster-suster Notre Dame. Setelah pembinaan 
religiusnya ia diutus sebagai asisten ke sekolah asrama di Büren pada tahun 1962, di mana ia 
secara bersamaan lulus dari SMA pada tahun 1965. Dari tahun 1966 – 1971, ia belajar di 
Cologne di mana ia menerima diploma sebagai guru komersial. Sebagai guru dalam pelatihan 
dia berada di Münster dan selama setengah tahun di Chardon, AS.  

Perutusan berikutnya adalah Ahlen, di mana dia tinggal selama 39 tahun: 24 tahun di sekolah 
bisnis kami – 4 tahun sebagai guru dan 20 tahun sebagai kepala sekolah. Setelah pensiun, ia 
aktif dalam pelayanan pastoral untuk orang tua di pusat AWO untuk orang tua selama 15 tahun. 
Dia adalah seorang piko, dia pernah bertugas di panti wredha, dan dia merawat taman dan 
makam biara, di mana dia bisa mempraktikkan profesi pertamanya dengan cinta dan sukacita 
yang besar.  

Seorang suster saudara menulis hal berikut tentang 39 tahun di Ahlen ini: “Kami mengalami dia 
sebagai multi-talenta; terlibat penuh dalam pengelolaan sekolah, yang menuntut banyak 
cintanya akan kebebasan dalam hal pengaturan dan batas waktu. Dia menemukan 
keseimbangan yang diperlukan ketika dia bisa aktif secara kreatif: di taman, di pemakaman 
biara, dengan kerajinan tanah liat, atau dengan mendekorasi kapel. Pada hari Minggu, dia 
dengan setia merawat anggreknya dan kemudian dia bersepeda di hutan Vorhelmer. – Dia 
berkomitmen untuk berada di komunitas untuk doa dan komitmen lainnya. Kami menghargai 
kesalehannya dan humor cerdasnya. Bersamanya tidak pernah membosankan. Kami bisa 
tertawa, berdebat, dan berdiskusi bersama. Dia spontan dan punya banyak ide. Hal itu 
terkadang bisa menjadi tantangan tetapi itu membuat kami tetap hidup” 

Pada tahun 2015, Sr. M. Luzia datang ke Kloster Annenthal untuk menikmati masa pensiunnya 
yang sudah selayaknya dijalani. Selama 4 tahun, dia berada di rumah sakit. Dia tetap setia 
pada sifatnya sepanjang hidupnya. Semua orang menghargai kejujurannya. Ketika disapa atau 
ditanya, dia menjawab dengan singkat, tepat, dan jelas, biasanya dalam bahasa Jerman 
Rendah. Dia menatap Anda, tersenyum, dan setelah istirahat sejenak dia akan menjawab 
dengan singkat dan jelas. Kini dia telah menyelesaikan perjalanan hidupnya bersama Tuhan. 
Semoga Tuhan membalasnya dengan kehidupan yang berkelimpahan.  


