1971-ben meghalt másik húga, dr. Slachta Irén, neki még három év adatott. 1973 decemberétől már olyan gyenge volt, hogy már csak segítséggel tudott felkelni és felöltözni, bár a testvérekre támaszkodva még a kápolnába is le tudott menni.
1974. január 4-én hajnalban az ágya mellett a földön találták: "Lecsúsztam" suttogta. Papot hívtak hozzá; még teljes öntudattal felvette a betegek szentségét és fogadta a pápai áldást. Másnap olyan magasra szökkent a láza, hogy az orvos kórházba vitette, de már megállíthatatlan volt a folyamat: agyszélütés és jobboldali tüdőgyulladás. A közösség imádkozva, énekelve vette körül a betegágyat, míg meg nem szűnt lélegezni. Magyarországra pedig megérkezett a híradás: "Nagymamát a jó Isten 1974. január 6-án magához szólította."
Halála nem maradt társulati magánügy: “…6200 amerikai újságnak küldte meg táviratilag halálhírét az Associated Press hírszolgálati központ. Kevés magyarral történt ez meg idegenben; - írja a KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA; ily módon olyanok is tudomást szereztek kezdeményezéseiről, áldásos működéséről, akiknek eddig fogalmuk sem lehetett; hogy a magyar emigrációnak ilyen kimagasló alakja talált menedéket az Újvilágban. Temetésére öszszejött a nagy család: Kaliforniából hárman, Kanadából tizenöten, képviseltették magukat a Puerto Ricoiak, Kubaiak, az amerikai kerületből a betegek kivételével mindenki ott volt.
9-én Buffalo püspöke 30 pappal együtt mutatta be érte a szentmisét, ezután volt a temetése a Szent Kereszt temetőben. A szentmisén a püspök, a sírnál egy magyar jezsuita atya és egy 56-os emigráns méltatta az elhunyt érdemeit, történelmi munkásságát.
A testvéreket és azokat, akik jól ismerték Margit testvér működését, nagyon mélyen érintette az, hogy január hatodikán, a neki annyira kedves napon és ünnepen, a Keresztény Női Tábor évnyitó seregszemléjének napján szólította őt magához az Úr. Ezen a napon tartott gyűlésen adta meg mindig az évi programot a Női Tábor tagjainak, az ekkor mondott beszédei erősítették meg hall gatóit az evangéliumi elvekben. Az ünnep oldaláról tekintve pedig így fogalmazott egyik tisztelője: "Lelke arany volt, élete tömjén, betegsége mirha, ezért fogadta el az Úr ünnepi ajándékul."

