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Endang Sudarti  
 
Our Lady of Good Counsel Province Pekalongan, Indonesia 
 
Date and Place of Birth  :  27 Agustus 1953 , Surakarta Indonesia 

Date and Place of Prosession : 12 Desember 1979 , Pekalongan, Indonesia 

Date and Place of Death : 10 Januari 2018, Solo, Indonesia 

Date and Place of Funeral : 12 Januari 2018, Pekalongan, Indonesia 
 

Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu  
dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu...  

(Mat 11:28) 

 
Sr. Maria Erika lahir pada tanggal 27 Agustus 1953, dengan nama Endang Sudarti, sebagai anak ke empat   
dari Partosuwito dan Sri Wardani  .  Surakarta  adalah tempat dia dibesarkan dalam  keluarga  Kristiani 
Endang Sudarti   di permandikan pada tanggal 26 September 1965 di Gereja St.Petrus Purwosari, Solo  dan 
pada tanggal 6 Juni 1968  di Gereja St.Petrus Purwosari,Solo ia menerima sakramen penguatan.  
 
Masa muda ditandai dengan keinginannya untuk menjadi seorang biarawati hingga membawanya masuk 
menjadi SND pada tanggal 18 April 1977  sebagai Postulan dan menerima baju biara tanggal  20 Desember 1977 

di Pekalongan dengan nama religius Sr. Maria Erika.  
 
Masa pembinaan  awal membantu  mendidiknya semakin bertumbuh dalam panggilan. Hal ini menunjukan 
adanya semangat yang besar  ingin  menjadi seorang religius yang penuh semangat dan tekun dengan melatih 
keutamaan – keutamaan yang membuatnya bertumbuh dalam panggilan. Suster terus berdaya upaya 
mengembangkan panggilannya hingga  kemudian  mengucapkan profesi I  12 Desember 1979  dengan menerima 

tugas perutusan baru   .................................................  
 
Pertumbuhan pribadi  semakin  dewasa dan matang dengan menghidupi Sabda Tuhan  Marilah kepada-Ku 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.. (Mat 11:28) 

Sebagai seorang religius  yang kemudian berani mengikrarkan   kaul kekal di Pekalongan, 13 Mei 1987. 
Perjalanan hidup sebagai seorang profes Suster diukir dengan bakat-bakat lain yang dimilikinya 
dikembangkannya dengan kreatif, setia,  keibuan, tekun, disiplin, gembira dan taat.   Suster mendapat 
tugas tanggung jawab yang besar yaitu sebagai Dewan provinsi sampai akhirnya Tuhan memanggilnya Ke 
Pangkuan Bapa.  
 
Sr.Maria Erika sampai saat terakhir tetap bekerja dengan gembira dan teliti   dalam karya pelayanan terutama 
di Dewan provinsi  dengan selalu tekun dalam doa.   Pekalongan menjadi tempat berlabuh terakhir dalam 
karya dengan  menanggung usia senja  yang penuh kesabaran dan tetap tekun dalam doa terutama dalam 
devosi yang kuat kepada Kerahiman Ilahi.    
 
Kesehatan Suster mundur  saat menjalani Retret Kritolologi di Tawangmangu tanggal 10 Januari 2018 Suster 
mengalami koma saat Perayaan Ekaristi puluk 06.15  karena gula darahnya tinggi dan sakit jantung  lalu 
dibawa ke Rumah Sakit Brayat Minulyo Solo  pada akhirnya titik puncak penderitaan dialami Sr. M.Erika  
disatukan dengan penderitaan Krsitus  dan berakhir pada pukul 21.30 WIB hari Rabu, 10  Januari 2018 , suster 
dipanggil Tuhan. RIP.  
 
 
 
 
 
 


