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“Aku tahu rencana-Ku untukmu, yaitu untuk mewujudkan masa depan yang kamu harapkan.” 

 

Shirley adalah anak bungsu dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Arthur dan Cecilia 

(Archambeau) Webb. Dua dari anak laki-laki itu meninggal saat masih kecil. Bersama saudara 

perempuan dan saudara laki-lakinya, Shirley bersekolah di Michigan sebelum keluarganya 

pindah ke Cleveland pada tahun 1941. Dia menyelesaikan sekolah dasarnya di Immaculate 

Conception School di Cleveland dan masuk ke St. Peter High School, Cleveland.  

Dia mengambil jurusan bisnis dan bahasa Inggris, meskipun minat terbesarnya adalah di 

bidang sains. Di luar sekolah, kegiatannya bervariasi: nonton film, membaca, bowling dan 

favoritnya, konser dan opera. Selama tahun-tahun sekolah menengah inilah dia bertemu 

dengan para Suster Notre Dame dan mulai mempertimbangkan panggilan untuk hidup religius. 

Setelah lulus Shirley bekerja selama satu tahun dan kemudian bergabung ke SND  pada 8 

September 1949. Sewaktu menerima busana biara ia menerima nama baru: Suster Mary Rose 

Anne.  

Suster menerima gelar sarjana dari St. John College di Cleveland dan gelar master dari 

Universitas Xavier di Cincinnati, Ohio. Apakah melayani sebagai guru, kepala sekolah, 

pustakawan atau koordinator teknologi, pelayanan Suster Mary Rose Anne dalam pendidikan 

sekolah dasar berlangsung lebih dari enam puluh tahun. Dia adalah guru tingkat menengah dan 

menengah pertama yang sangat baik, selaras dengan kebutuhan siswanya dan bersemangat 

untuk mendorong dan membimbing guru lainnya. Dalam posisi semi-pensiunnya sebagai 

manajer lab komputer, Suster terlibat dengan pekerjaan, tetapi bahkan lebih menikmati interaksi 

dengan fakultas, staf dan anak-anak.  

Suster Mary Rose Anne adalah pendengar yang baik. Di mana pun dia berada, 

mendengarkan orang lain dengan hati yang berbelas kasih adalah komponen utama dari 

pelayanan. Semangat doanya dan cara-caranya yang tidak mengganggu dan perhatian 

ditawarkan kepada semua orang. Mengetahui bahwa niat khusus mereka dikenang dalam doa 

adalah sumber dukungan dan bukti cintanya. Meskipun pada dasarnya ia orang yang tenang 

dan tidak menonjolkan diri, ujud-ujud doa Suster mencakup setiap kebutuhan, terutama pada 

jam adorasi.  

Kunjungan dan telepon ke keluarganya sangat berharga, terutama dengan kakak 

perempuannya, Hazel. Suster hidup sederhana dan disiplin serta tegas tentang apa yang 

penting baginya. Dia adalah teman yang baik, ahli dalam bermain kartu, pembaca yang rajin 

dan teman yang setia selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, dia bergabung dengan para suster 

untuk bowling Wii, di mana dia memposting beberapa skor teratas dan menemukan kembali 

olahraga favorit. Kematian suster cukup mendadak dan tidak terduga. Dia meninggal 

sebagaimana dia hidup, dengan tenang dan tanpa ekspresi. 

 

Semoga ia bersukacita dalam damai abadi. . 


