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SUSTER MARIA VICENTINA   ND 4449 

 

Amália KUHN 
 
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 

Tanggal dan Tempat Lahir: 29 Januari 1924 São Leopoldo, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 13 Februari 1951 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 05 Desembar 2021 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 05 Desember 2021 Makam Santa Cruz, Passo Fundo, RS  
 

Amália adalah putri dari petani João Pedro dan Maria Klein Kuhn. Bersama tujuh anak lainnya, 
Amália membantu keluarganya menggarap tanah untuk mata pencaharian mereka. Amália 
menerima sakramen Baptis di Paroki São Pedro do Bom Jesus, di Selbach dan bersekolah di 
Sekolah Paroki São Tiago, Selbach, tempat para Suster Notre Dame melayani. Pada usia 24 
tahun, Amália bergabung dengan Kongregasi Suster-suster Notre Dame di Passo Fundo dan 
menerima nama Suster Maria Vicentina. 
 
Suster Maria Vicentina merasa terpanggil untuk mendedikasikan dirinya bagi orang sakit dan 
melakukan segalanya untuk meringankan penderitaan mereka dan memulihkan kesehatan 
mereka. Saat itu, sekolah yang menyiapkan tenaga profesional untuk bidang kesehatan masih 
jarang, oleh karena itu dokter sendiri mengajar para kolaboratornya dalam praktik keperawatan. 
Inilah kisah bagaimana Suster Maria Vicentina menjadi seorang profesional perawatan 
kesehatan yang sangat baik, melalui pengamatan dan praktik setiap hari. Selama 30 tahun dia 
melayani orang sakit dan mereka yang membutuhkan kata-kata penghiburan dan penghiburan 
dalam menghadapi keadaan genting. Suster sangat berhati-hati agar para pasien menerima 
sakramen Ekaristi dan Pengurapan Orang Sakit. Sebagai bidan, dia membantu banyak wanita 
melahirkan dan menerima banyak anak ke dunia ini. 
 
Suster Maria Vicentina memiliki selera humor yang baik yang memudahkan kontak dan 
membantu pasien. Dia bekerja di beberapa rumah sakit umum dan juga di rumah sakit milik 
Provinsi. Selama 10 tahun, dia melayani di Rumah Sakit ND São Sebastião, kota Espumoso, di 
mana, selain keperawatan, dia juga bertanggung jawab di kamar jahit. Misi Suster Maria 
Vicentina untuk memastikan perawatan kesehatan yang baik tidak terbatas pada rumah sakit, 
karena dia bersikeras mengunjungi orang sakit di rumah mereka. Selain keterampilan merawat 
orang sakit, dia suka merawat bunga dan memiliki bakat yang luar biasa dalam menyulam dan 
hasil karyanya sangat menakjubkan.  
 
Pada tahun 1998, osteoporosis yang parah membutuhkan penggantian lutut dan pinggul dan, 
sejak saat itu, Suster Maria Vicentina membutuhkan perawatan khusus. Sejak 2010, dia benar-
benar terbaring di tempat tidur, tetapi masih sadar. Meskipun tidak dapat berkomunikasi secara 
verbal, Suster mengungkapkan emosinya ketika seseorang berbicara kepadanya atau 
menyanyikan lagu-lagu Maria dalam bahasa Jerman. Pada saat-saat ini, mata kecilnya berbinar 
dan terkadang meneteskan air mata, tanda-tanda yang terlihat bahwa dia sadar. Suster 
menikmati menonton acara-acara religius yang disiarkan di TV, terutama Misa Kudus, doa 
rosario dan devosi lainnya kepada Bunda Maria. Kerabatnya sering mengunjunginya dan 
berbagi berita tentang keluarga mereka.  
 
Jadi, Tuhan yang mahabaik menuai buah yang matang ini untuk Kerajaan-Nya. Kata-kata 
penghakiman terakhir, yang ditulis dalam Matius 25:34 dst, secara tepat dikaitkan dengannya. 
“Datanglah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku; terimalah Kerajaan yang telah disiapkan 
untukmu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku 
haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 
ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku ...  
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang 
paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku”.  


