
Berita Dukacita 

 

SUSTER MARY ROSANNE   ND 5775 

 

Frances Anne BOH 

 

 

Provinsi Hati Maria Tak Bernoda, Covington, Kentucky, USA 

 

Tanggal dan Tempat Lahir 04 Januari, 1943 Covington, Kentucky 

Tanggal dan Tempat Profesi 16 Agustus, 1964 Covington, Kentucky 

Tanggal dan Tempat Meninggal 19 Mei, 2020 Covington, Kentucky 

Date and Place of Burial 23 Mei, 2020 Covington, Kentucky 

 

Frances Anne Boh adalah anak tertua dari sembilan bersaudara dari Alma dan George 

Boh. Dia dipanggil dengan nama tengahnya, Anne, dan dia menggambarkan keluarganya 

yang suka bercanda dan menyenangkan. Sebelum dia mulai sekolah, dia senang 

membantu ibunya mengerjakan tugas sehari-hari dimana keluarganya terus bertumbuh.  

 

Anne bersekolah di SD St. Paulul, Florence, Kentucky, dan kemudian lulus dari SMA 

Notre Dame pada tahun 1961. Setelah lulus, ia memasuki Suster-suster Notre Dame. 

Satu-satunya kekuatirannya adalah betapa rindu dia saat meninggalkan keluarga 

dekatnya. Dia kemudian mengikrarkan kaul pada 16 Agustus 1964.  

 

Suster Mary Rosanne melanjutkan pendidikannya di Villa Madonna College (sekarang 

Universitas Thomas More). Selama bertahun-tahun, suster melayani dalam pelayanan 

masyarakat - termasuk rumah tangga, layanan makanan, teknologi, dan percetakan. Dia 

ahli dalam memperbaiki furnitur dan memperbaiki apa saja.  

 

Suatu bidang pelayanan yang menurutnya paling berarti adalah mengajar orang dewasa 

dengan disabilitas. Mengajari mereka dasar-dasar kehidupan sehari-hari sangat 

memuaskan baginya. Dia bisa memberi para siswa kebebasannya dan membuat mereka 

merasa dihargai. Suster menikmati setiap pelayanannya dan melaksanakannya dengan 

sabar dan lemah lembut. 

 
Pada tahun 2016 Suster Mary Rosanne pensiun ke Lourdes Hall. Dia terus hidup dalam karisma 

SND dengan mengambil bagian dalam kegiatan sehari-hari dan kadangkala jalan-jalan dengan 

komunitasnya. Dia selalu tersenyum untuk menyambut setiap orang. Sudah diketahui di antara 

para suster dan karyawan bahwa Suster Mary Rosanne (Rosie sebagaimana banyak orang 

memanggilnya sekarang). Senang menghabiskan waktu bersama para suster yang memiliki 

kebutuhan lebih besar, untuk mengawasi mereka, memegang tangan mereka, berbicara kepada 

mereka, hanya duduk dan menghabiskan waktu bersama mereka. Dia menyenangkan semua 

yang dilayaninya! 

 

Suster pulang ke rumah Tuhan dengan damai pada tanggal 19 Mei 2020 dengan diringi 

doa-doa menghantar jenazah oleh para Suster pada hari Sabtu, 23 Mei 2020 di Pusat 

Provinsi, diikuti dengan pemakaman di makam biara. Perayaan mengenang kehidupan Sr. 

Mary Rosanne bersama keluarga dan sahabat kenalan akan diadakan di kemudian hari. 

 

Suster Mary Rosanne akan diingat selamanya karena caranya yang lembut dan penuh 

kasih. Semoga dia hidup dalam sukacita dan kedamaian dalam pelukan kasih Tuhan 

untuk selamanya.  


