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SUSTER HEDY MARIA

ND 5389

(dahulu Suster Maria Selmina)
Hedy Maria JUSTEN
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil
Tanggal dan Tempat Lahir:
29 September 1938, Montenegro, RS
Tanggal dan Tempat Profesi: 12 Februari 1961
Passo Fundo, RS
Tanggal dan Tempat Meninggal: 02 Agustus 2019
Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS
Tanggal dan Tempat Makam: 02 Agustus 2019
Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brazil

“Mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar seperti
bintang-bintang untuk selama-lamanya”. (Dan 12: 3)
Hedy Maria dilahirkan dalam keluarga yang menganut prinsip-prinsip Kristiani dan hidup
sepenuhnya berdasarkan iman. Dia adalah anak tertua dari lima saudara perempuan dan
tiga saudara lelakinya. Satu bulan setelah kelahirannya ia dibaptis dan pada tahun 1948,
pada usia sepuluh tahun, ia menerima Komuni Pertama. Dia menerima Sakramen Krisma
ketika dia berusia tujuh tahun di Carazinho, di mana dia kemudian berkrya sebagai seorang
penyandang hidup bakti.
Pada tahun 1958, pada usia 20 tahun, ia menjadi postulan di Kongregasi Suster-suster
Notre Dame di Passo Fundo, RS, tempat ia juga menjalani masa novisiat dan mengucapkan
kaul pertamanya pada 12 Februari 1961.
Pada tahun 1957, Suster Hedy Maria menerima sertifikasi guru sekolah dasar dari Sekolah
São Carlos di Santa Catarina. Pada tahun 1964, ia lulus dalam Pedagogi dari Universitas
Palmas, PR. Untuk memperluas latar belakang pendidikannya, ia juga memperoleh Diploma
Pengawas Sekolah, kursus yang diberikan oleh AEC (Asosiasi Sekolah Katolik) di Porto
Alegre, RS.
Suster adalah seorang guru dan kepala sekolah selama bertahun-tahun; dia kemudian
menjabat sebagai sekretaris sekolah dan pustakawan hingga 2018 ketika kesehatannya
mulai menurun sehingga membutuhkan lebih banyak bantuan medis dan perawatan. Suster
juga melayani sebagai piko dan di banyak komunitas ia menulis analen. Selain itu, dia selalu
siap memberikan layanannya untuk komunits masyarakat sesuai dengan kemampuan dan
kekuatannya.
Ciri khas kepribadian Sr. Hedy ialah kesederhaan ramah-tamah. Sifatnya yang damai, yang
dipupuk dengan kehidupan doanya, terbukti dalam pelayanannya, bahkan selama masa
kesehatan yang rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Setia dalam hidup sehari-hari adalah
satu lagi kualitasnya. Dua puluh dua dari 58 tahun hidup baktinya dihabiskan di sekolahsekolah di São Paulo dan di Rainha dos Apóstolos. Pelayanannya selalu terhubung dengan
pendidikan, juga di Rio Grande do Sul, tempat ia melayani di berbagai sekolah Notre Dame.
"Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku.
Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus
Aku." (Markus 9:37)
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan dan misi Suster Hedy Maria Justen, untuk
bertahun-tahun kehidupan religiusnya yang dikhususkan untuk pendidikan anak-anak dan
remaja. Semoga Tuhan yang baik yang memanggilnya dan mendukungnya dalam
perjalanan, menyambutnya ke dalam kemuliaan kekal, dan menerima pahala abadi.

