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 “Kebajikan dan kemurahan-Mu belaka akan mengikuti aku,  
seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.” Mzm 23:6 

 
Ayat Mazmur 23 ini merangkum perjalanan Suster Maria Rosa, mengingat kebaikan dan 
kesetiaan adalah ciri hidupnya. 

Rosa adalah anak keempat dari tujuh bersaudara yang lahir dari Germano Nicolau Warken 
dan Amália Breier, pekerja petani dan dengan iman Kristen yang mendalam. Dua saudara 
lelakinya dan satu saudara perempuannya mendahuluinya ke Rumah Bapa. Sebagai 
seorang gadis muda, Rosa datang ke Canoas sebagai anak asrama dan membantu tugas-
tugas di Sekolah Maria Auxiliadora. Interaksi dengan para suster memotivasi dia untuk 
menjadi bagian dari keluarga Notre Dame. Pada usia 20 tahun, ia menanggapi panggilannya 
untuk hidup religius. Orang tuanya sangat bergembira ketika Rosa berbagi keinginannya 
untuk bergabung dengan Kongregasi Suster-suster Notre Dame sebagai seorang postulan. 
Setelah masa postulannya, ia masuk ke Novisiat pada 11 Februari 1958. Belakangan, 
adiknya, Zita, yang meninggal pada Januari 2007, juga bergabung dengan Kongregasi. 

Setelah seletahun menjalani tahun kanonik, Sr. M. Rosa bertugas di komunitas Escola 
Menino Jesus di Passo Fundo. Sejak itu , ia membaktikan dirinya untuk belajar dan 
mempraktikkan kunlinary. Ia mencintai pekerjaan rumah tangga, dan karena ia adalah koki 
pengalaman, ia diserahi tanggung jawab di dapur seluruh hidupnya. Dia dengan penuh kasih 
mengajar para murid yang dipercayakan kepadanya, termasuk para calon, postulan, dan 
novis. Dia mengasihi para suster muda dan selalu menunjukkan perhatian kepada mereka. 
Dia cerdas dan berbakat dengan keterampilan administrasi yang dia gunakan dengan baik 
dalam pelayanannya di dapur dan untuk berbagai komunitas di Provinsi. Pada 2010, ia 
dipindahkan ke Recanto Aparecida, di mana ia menjadi supervisor dapur selama beberapa 
tahun. Sejak 2015 dan seterusnya, ia menjadi penolong di dapur karena kondisi fisiknya. 
Sejak 2017 hingga karena penyakit dan usia lanjut, Suster melayani sebagai pendoa dan 
pastoral kehadiran bagi mereka yang dicintai.   

Suster M. Rosa adalah seorang wanita yang pendiam yang selalu mencari kekuatan dalam 
Ekaristi, dan dalam doa komunitas dan pribadi. Dia memelihara devosi khusus kepada 
Bunda Maria. Dalam hidupnya, ia mampu menyelaraskan karakteristik pelayanan Marta dan 
Maria, mampu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan-Nya.  

Dia memelihara ikatan yang kuat dengan keluarganya, senang mengunjungi mereka serta 
menerima kunjungan mereka, terutama selama sakitnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kekuatannya secara bertahap menurun, Suster 
dengan sabar menanggung penyakitnya, selalu bersyukur atas semua bantuan yang dia 
terima dari para suster, pengasuh, dan perawat. 

Suster M. Rosa yang baikhati dan sederhana dalam hidup dan palayanannya kepada orang 
lain telah membentuk hatinya. Oleh sebab itu, iapun pergi dengan diam-diam pada jam 8:50 
malam pada 31 Juli, dia pergi meninggalkan kami.  


