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Pada hari Rabu sore tanggal 18 September, Suster Mary Corneille Gallam, diusia 98 tahun, 
berpulang ke rumah Bapa yang setia dilayaninya dalam hidup di Notre Dame selama tujuh puluh 
lima tahun. 
 
Martha disambut hangat kedua orangtuanya John dan Rose Mehnen Gallam juga saudara-
saudaranya Raymond dan Carl. Ia masuk Sekolah  Immaculate Conception dan Sekolah 
Menengah  Negeri Bellevue. Pada usia dua puluh tahun, ia membuat keputusan hidup untuk 
masuk hidup religius dan masuk Kongregasi Suster-suster Notre Dame di Toledo tahun 1935. 
 
Martha Rose mengambil nama Suster Mary Corneille saat beliau memulai perjalanan rohaninya di 
novisiat. Beliau masuk Sekolah Tinggi Mary Manse tempat beliau menerima ijazah BA, dan 
kemudian mendapat sertifikat Pendidikan Montessori Education di Montessori International di 
Washington DC.  
 
Pada tahun 1971 beliau tertarik pada pengajaran Metode Montessori yang membantu anak-anak 
dalam proses pembelajaran dan memampukan mereka untuk membangun keahlian yang mereka 
butuhkan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Suster Mary Corneille menerima  
ijazah dari European Association of Montessori International dan menjadi Direktris pertama di 
Sekolah Montessori di Lial. Beliau mengajar anak-anak untuk menyelidiki bahan-bahan yang 
mereka pilih sendiri sehingga mereka mendidik diri sendiri. Kegiatan spontan dari anak-anak ini 
kemudian akan membantu mereka untuk menjadi pribadi yang terarah dan bertindak dalam 
kegiatan yang berarti.  Semua ini menjadi dasar bagi Sekolah Lial yang berkembang seperti 
sekarang ini. 
 
Sesudah  48 tahun mengajar, Suster Mary Corneille mengalami penurunan penglihatanya 
sehingga beliau harus meninggalkan kelas. Beliau pindah ke Rumah Provinsi selama  23 tahun 
selanjutnya sebelum pindah ke Rumah perawatan  Rosary tahun 2010. Integritas rohaninya 
membantu beliau untuk maju tanpa takut akan apa yang terjadi di depannya.  
 
Kecintaannya pada komunitas dan keluarga menyemangatinya untuk tetap memberi  perhatian 
terhadap berita-berita terkini dan selalu mengingat  hal-hal tentang sesorang sehingga beliau 
dapat terlibat dalam percakapan  dengan keinginan, semangat dan humornya. Ketelitian dan 
selalu teratur membuatnya selalu tahu dimana segala sesuatu diletakkan walaupun beliau tidak 
dapat melihatnya – mulai dari snak kesukaannya  sampai lilin pestanya. 
 
Semoga sekarang beliau melihat Cahaya Ilahi dengan mata yang bersinar dan hati yang terbuka. 


