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Marie Carmela, putri sulung dari dua anak perempuan yang dilahirkan oleh Joseph dan Concetta 
(Caputo) Livignano, dibesarkan di lingkungan “Big Italy” di Cleveland tempat para imigran Italia 
yang pertama bermukim. Ia selalu bangga  dan menghargai warisan Italianya, yang merupakan 
bagian hidupnya yang integral. Marie bersekolah di SD St. Anthony-Bridget dan kemudian Sekolah 
menengah St. Peter. Ia mulai kenal dengan Suster-suster Notre Dame dan diyakinkan bahwa ia 
dapat melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan religius. Marie masuk sebagai 
postulan pada tanggal 8 September, 1956. Saudara perempuannya, Phylis, sekarang Suster 
Josetta Marie, juga masuk  komunitas SND.  
 
Suster Mary Trina dikenal karena cinta kasih dan dedikasi yang dibawanya ke karya  
pelayanannya di bidang makanan. Selama empat puluh sembilan tahun Suster menyiapkan 
makan untuk para suster yang tinggal di Rumah provinsi, Notre Dame College, Biara St. Boniface, 
Biara Julie Billiart dan asrama siswa di Akademi Notre Dame, baik di Chardon maupun di 
Middleburg, Virginia. Suster melihat bahwa tujuan memasak adalah “memberikan kepuasan dan 
memelihara komunitas pada waktu makan.” Di dalam perjumpaan dan hubungan hariannya 
dengan para suster, siswa, manager penjualan, pengantar barang dan karyawan, Suster Mary 
Trina menciptakan rasa humor yang unik, senyuman, komentar ceria, rasa damai. Ia menerima 
setiap pribadi dengan hangat dan sebuah ungkapan perhatian pribadi mengenai keadaan mereka. 
Semua dimasukkan ke dalam lingkaran sahabat-sahabatnya! Ia sangat setuju dengan St.Teresa of 
Avila yang pernah berkata, “Allah berjalan di antara wajan-wajan dan panci-panci.” 
 
Pada tahun 1997,Suster Mary Trina pensiun dari dapur dan diundang untuk mengurus sensus 
paroki di Holy Rosary Cleveland dan berkembang menjadi karya pelayanan kunjungan rumah, 
bekerja dengan Catechesis Good Shepherd, membantu  program RCIA dan kegiatan-kegiatan 
pembinaan iman lainnya. Suster meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menanggapi 
kebutuhan-kebutuhan dan keprihatinan karena ia berkomunikasi dengan hatinya juga lewat kata-
kata dan tindakannya. 
 
Suster Mary Trina pindah ke Rumah Provinsi pada tahun 2011. Sebagai penghuni di Pusat 
perawatan, suster melanjutkan karya kunjungan keluarga. Hubungannya dengan sesama tidak 
berbelit-belit dan lurus. Pengalaman-pengalaman masa hidup pelayanannya memampukannya 
memperkaya kehidupan semua orang  yang berelasi dengannya. Suster seorang wanita pendoa, 
yang menyadari kehadiran Yesus di segala tempat dan di dalam dirinya. Kehidupan Suster Mary 
Trina adalah cermin perhatian kasih Allah yang lemah lembut.  


