
Berita Kematian 
 

SUSTER MARY MARC ND 5701 

 
Annette Martha BURGARD 
 
 
 
Provinsi Maria Imakulata, Toledo, Ohio, AS 
 
 
Tanggal dan Tempat kelahiran: 04 Oktober 1941 Monroe, Michigan 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus 1961 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 21 Agustus 2013 Maumee, Ohio 
Tanggal dan Tempat Acara Pemakaman: 24 Agustus 2013 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 24 Agustus 2013 Pemakaman Kebangkitan,  
    Toledo, Ohio 
 
“Penderitaan adalah hal dalam hidup yang bisa kita gunakan demi pertumbuhan hidup kita juga 
sesama.” Inilah motto Suster Mary Marc yang dihidupinya dalah kenyataan sehari-hari selama tiga 
puluh tiga tahun.   
 
Annette dibesarkan dalam keluarga yang aktif, hangat dan murah hati bersama sepuluh saudara 
dan saudarinya di tanah pertanian di  Erie, Michigan. Ia masuk sekolah dasar St. Joseph dan pada 
tahun 1955 ia masuk Sekolah Aspiran Notre Dame dan kemudian masuk Akademi Notre Dame. 
Sesudah tamat tahun 1959, Annette diterima di novisiat para Suster Notre Dame, mengikuti jejak 
kedua saudari kandungnya – Norma (Suster Mary Ross) dan Kathleen (Suster Mary Dale). 
Annette diberi nama Suster Mary Marc. Adik terkecilnya Christine (Suster Mary Kent) kemudian 
mengikuti jejak mereka sehingga genap kelompok empat bersaudara dalam keluarga di Notre 
Dame.   
 
Suster Mary Marc meraih ijazah Master dalam Pendidikan dari Universitas Xavier di Cincinnati, 
Ohio dan meneruskan lagi pendidikannya di Pusat Pelatihan Guru  Montessori di Chicago Midwest 
dimana beliau mendapatkan sertifikat sebagai Direktris Montessori. Beliau sungguh seorang guru 
ahli yang terkenal baik akan kemampuannya dalam membantu anak-anak kecil agar mereka 
mengetahui, menyadari dan menyesuaikan potensi tertinggi mereka. Banyak rekan guru yang 
sama mencontoh Suster Mary Marc sebagai mentor atau penasehat yang sangat disayangi 
 
Pada tahun 1980 Suster Mary Marc didiagnosa menderita Multiple Sclerosis. Pada tahun-tahun 
awal perjuangannya dengan penyakit MS ini, Suster Mary Marc belajar dari sebuah kelompok 
bernama CUSA—Perkumpulan Katolik Orang Sakit (Catholic Union of Sick Associates), suatu 
kerasulan dari orang yang menderita penyakit kronis atau cacat. Sesudah bertahun-tahun beliau 
menjalin persahabatan yang kaya dengan mereka lewat email, telepon dan surat. Suster Mary 
Marc menemukan dalam penderitaannya bahwa karunianya adalah memberi semangat. 
 
Hidup komunitas sangat penting bagi Suster Mary Marc. Beliau mengumpulkan orang-orang untuk 
bersama menghubungkan cerita-cerita dari hari-harinya di kelas dan dari pengalaman masa 
lalunya. Kehadirannya penuh kehangatan dan kelembutan. Senyum dan tawanya membawa 
keceriaan. 
 
Pada bulan Februari 2010, kesehatan Suster Mary Marc mengharuskannya berada di Pusat 
perawatan Rosary. Walaupun secara fisik kesehatan tubuhnya terus menurun, Suster melanjutkan 
karunia yang dimilikinya untuk memberi semangat dengan mencari cara “melakukan hal kecil 
dengan cara yang besar.”  Pada sore hari tanggal 21 Agustus 2013 Sang Penyembuh Abadi 
memanggilnya kembali kepada-Nya tempat beliau dapat berlari bebas dan berdiri tegak kembali. 
Semoga suster mengalami sukacita tanpa akhir bersama Sang Penyembuh Abadi. 


