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Margaret Ann adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Christian dan 
Sarah (Finucan) Fishley. Orangtua Peggy memiliki hati yang penuh cinta dan sukacita serta iman 
yang dalam. Bersama mereka ia mengalami tahun-tahun penuh dengan cinta dan perhatian satu 
sama lain yang terpelihara dan berkembang. Peggy dan saudaranya Bill, menikmati dan menghargai 
segala kegiatan keluarga serta perjalanan libur musim panas mereka. 
 
Sesudah menyelesaikan sekolah dasar di Sekolah Gesu, di University Heights, Peggy masuk 
Akademi Notre Dame, Cleveland. Sewaktu dibangku SMA, beliau mempunyai banyak teman, 
mendapat pelajaran yang luar biasa dengan guru-gurunya, terlibat dalam berbagai kegiatan olahraga 
dan penyadaran bahwa Allah memanggilnya untuk masuk dalam suatu hidup religius. Beliau 
mencintai kehidupan dan merasa dimanjakan oleh kebaikan Tuhan; dengan memberikan hidupnya 
kepada Tuhan sebagai cara untuk mengucapkan, “Terimakasih.” Peggy masuk Kongregasi Suster-
suster Notre Dame pada tanggal 8 September 1949, dari Paroki St. Louis, Cleveland Heights. Pada 
saat penerimaan busana biara beliau menerima nama Suster Mary Chrisara. 
 
Suster menerima gelar sarjana dari Sekolah Tinggi St. John, Cleveland, dan gelar master dalam 
bidang pendidikan dari Universitas Xavier, Cincinnati. Beliau membaktikan tigapuluh enam tahun 
hidupnya dalam karya pendidikan sebagai guru dan/atau kepala sekolah di sekolah-sekolah dasar di 
Ohio dan Virginia. Suster Mary Chrisara kemudian berkarya sebagai penerima tamu/sekretaris di 
Rumah Retret Missionhurst, Arlington, Virginia, dan membantu dengan berbagai cara di Akademi 
Dame, Middleburg, Virginia. Suster selalu hadir dimanapun dibutuhkan! 
 
Pada tahun 1994, Suster pindah ke Rumah Provinsi dan memulai karya yang sangat dicintainya sejak 
usia 16 tahun yaitu—mengemudi. Beliau mengantarkan para suster kemanapun dibutuhkan dan 
terkenal memiliki koleksi peta dan gambar arah yang terperinci untuk membantu yang lain dalam 
mencari arah atau lokasi. Saat tidak berada di jalan, Suster Mary Chrisara selalu siap sedia. Beliau 
selalu menyediakan diri untuk melakukan apa saja, bagi siapa saja dan kapanpun dibutuhkan. 
Kemurahan hatinya, rasa humornya, tawanya dan kebaikannya membuatnya mudah didekati dan 
memberi rasa nyaman. Beliau dikaruniai dengan rasa yang kuat untuk melihat martabat dan 
keindahan setiap pribadi. Beliau mencerminkan Kristus yang ada dalam dirinya karena selalu 
membawa dan menyambut semua orang dalam lingkaran persahabatannya. 
 
Suster Mary Chrisara mulai menyadari berkurangnya ingatan dan serangan penyakit Alzheimer, 
hingga tahun 2005 beliau mengetahui bahwa inilah saatnya untuk berhenti dari karya mengemudi 
yang sangat disukainya. Beliau menerima bagian dari perjalanan hidupnya ini dengan kepercayaan 
dan penuh penyerahan. Suster menjadi salah satu penghuni di ruang perawatan Regina selama 
beberapa tahun untuk mendapat perawatan khusus, namun beliau bisa kembali ke Ruang perawatan 
kami di Chardon pada tahun 2009. Suster Mary Chrisara adalah seorang wanita pendoa yang lembut, 
semangat yang lugas, cara hidupnya mengungkapkan cintanya kepada Allah kita yang mahabaik dan 
pemurah. Semoga sekarang beliau beristirahat dengan damai dalam rangkulan kasih Allah. 


