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Tanggal dan Tempat Kematian  23 Juni  2021 Covington, KY 
Tanggal dan Tempat Pemakaman 29 Juni 2021  Covington, KY 
 
Marjorie Ann Thiel adalah anak tertua dari tiga bersaudara dari Joseph dan Marian Thiel di 
Covington, Kentucky. Keluarganya adalah keuarga yang taat beriman dan berbakti. Marjorie 
lulus dari Akademi Notre Dame pada tahun 1954. Tak lama kemudian, ia masuk biara Suster 
Notre Dame, dan ia mengucapkan kaul pada tanggal 17 Agustus 1957. Beberapa tahun 
kemudian, adik perempuannya, Mary Jo, juga masuk kongregasi, menjadi Suster Mary 
Juanelle. 

Suster Marjorie Marie menerima gelar Sarjana Seni dalam Pendidikan dari Kampus Villa 
Madonna (sekarang Universitas Thomas More) pada tahun 1968 dan melanjutkan 
pendidikannya dengan gelar Master Pendidikan di Universitas Xavier pada tahun 1975. 
Sebagai seorang novis, ia memulai pelayanan mengajarnya, mulai dari Harlan, di pegunungan 
Kentucky, ke pinggiran kota Dayton, Ohio. Dia mengajar semua kelas dari taman kanak-kanak 
sampai kelas delapan. 

Pengalaman mengajar Suster juga memberinya kemampuan untuk melayani dalam peran lain. 
Dia adalah seorang pembina kelompok di Panti Asuhan St. Aloysius dan Rumah Anak Katolik 
Diosesan, di mana dia memberikan stabilitas dalam kehidupan banyak anak. Dia juga bekerja 
sebagai pustakawan di sekolah St. Augustine, Covington, Kentucky, dan St. Joseph Heights. 
Dia bahkan dipanggil untuk membantu perpustakaan Rumah Induk di Roma selama tiga tahun. 

Ketika Suster Marjorie Marie beralih ke masa pensiun, pelayanannya berfokus pada 
komunitasnya. Dia melayani di banyak aspek kehidupan masyarakat, bekerja dalam kegiatan, 
transportasi, dan program pensiun dan bimbingan belajar. Dia juga menikmati membantu 
sebagai pelayan persekutuan di Rumah Sakit St. Elizabeth selama lebih dari sepuluh tahun. 

Selama bertahun-tahun, bersama adik perempuannya, Suster Marjorie berbagi banyak acara 
khusus dengan keluarganya: pernikahan, pembaptisan, Komuni Pertama, wisuda, dan banyak 
pesta ulang tahun. Dia sepertinya selalu menikmati kehadirannya di acara-acara ini, dan 
kelurganya merasa senang dengan kehadirannya di sana sebagai bagian dari perayaan khusus 
ini. Dia selalu mengirim kartu untuk semua keluarganya. Dia tidak pernah lupa untuk mengirim 
kartu liburan atau ulang tahun. Mereka akan sangat merindukan Suster Marjorie. 

Suster meninggalkan kami dengan kenangan yang berharga: Suatu hari direktur perawatan 
kesehatan melihat kerang yang indah di lemari suster. Sr. Marjorie menjawab, “Lihat, itu rusak 
tapi masih indah—sama seperti kita.” 

Suster Marjorie Marie kembali ke pangkuan Tuhan dengan damai, dikelilingi oleh keluarga, para 
suster, dan staf perawatnya. Layatan, tuguran, dan Misa Pemakaman secara Kristiani diadakan 
di kapel pada Senin, 28 Juni 2021, di St. Joseph Heights. Pemakaman di pemakaman biara 
setelah itu diadakan Misa pukul 08.30 pada Selasa pagi, 29 Juni 2021. 

Semoga cinta yang dengannya Sr. Marjorie Marie melayani Tuhan memberinya kebahagiaan 
abadi bersamanya selamanya! 


