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Lahir pada hari Natal, Ann benar-benar menjadi suatu anugerah bagi keluarganya. Ia menghargai 
orang tuanya, James Patrick dan Ann Marie (Ross) McLaughlin, kelima saudara laki-laki dan 
ketiga saudara perempuannya. Ayahnya yang Irlandia dan ibunya yang Italia memelihara ikatan 
keluarga yang kuat dan bertahan lama. Seiring dengan berlalunya waktu, Ann menjadi bibi 54 
keponakan perempuan dan laki-laki dan banyak sekali cucu keponakan perempuan dan laki-laki. 
Keluarga dan sahabat-sahabatnya adalah sumber kekuatan dan hidup karena ia membawa 
kegembiraan dan keprihatinan mereka ke dalam doa hariannya.  
 
Setelah lulus dari Notre Dame Academy, Cleveland, Ohio, Ann masuk Kongregasi Suster-suster 
Notre Dame pada tanggal 8 September,1953, dari Paroki Kristus Raja. Waktu menerima pakaian 
biara, ia menerima nama Suster Mary Kenan (kemudian diubah menjadi Suster Ann Mary). Suster 
menerima gelar sarjana muda dan sarjana dalam bidang pendidikan dari Perguruan Tinggi St. 
John College, Cleveland. Ia berkarya sebagai guru sekolah menengah dan lanjutan selama empat 
puluh tahun di sekolah-sekolah dasar di Ohio, Virginia dan Florida. Sikap Sr. Ann Mary yang tegas 
dan business-like selalu dilembutkan dengan cinta kasih waktu mendorong anak-anak untuk 
mencapai potensial mereka sepenuhnya.  
 
Pada tahun 1997, Suster Ann Mary beralih tugas dari karya pendidikan ke karya pelayanan 
pastoral di komunitas dan kemudian di beberapa paroki sebagai penghubung dan pelayan 
pastoral. Ia menerima sertifikat sebagai seorang Lay Ecclesial Minister untuk Keuskupan 
Cleveland, Ohio. Pada tahun 2004, Suster Ann Mary pergi ke India untuk renewal, melewatkan 
waktu dengan para suster kita, mendalami  spiritualitas dan budaya orang-orang di sana. 
Perasaan belas kasihnya menjadikannya seorang teman setia dan anggota komunitas yang baik. 
Pelayanan dan keprihatinannya  sampai kepada mereka yang dijumpainya sebagai seorang 
sukarelawan di Hospis Western Reserve (Hospis= rumah sakit untuk orang-orang yang akan 
meninggal) juga kepada keluarganya dan keluarga-keluarga para suster. Ia menjalin suatu ikatan 
persahabatan dengan semua yang disentuhnya, menjumpai, menyapa, mendengarkan dan 
mendoakan. 
 
Suster Ann Mary mencintai cahaya di dalam segala wujudnya,  matahari terbit hingga matahari 
terbenam, dan terpesona oleh gambaran hati, yang ditampakkan di dalam semua aspek 
penciptaan. Selalu di dalam bepergian, berjalan, hiking atau kemping, ia mengagumi  dan 
mengalami kehadiran dan kasih Allah yang abadi. 
 
Sesudah mengalami komplikasi operasi aorta dan jatuh,  perjalanan Suster Ann Mary di bumi ini 
diubah ke dalam kehidupan dan cahaya abadi. Kami bersyukur atas anugerah hidupnya yang 
mencerminkan kebaikan Allah dan penyelenggaraan IlahiNya kepada semua yang dijumpainya 
setiap hari. Kita bersukacita karena sekarang Suster beristirahat di dalam hati Allah. 


