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Suster Mary Anita adalah anak ke delapan dari pasangan Joseph dan Mary Jakob Hornack. Suster 
mengingat masa kanak-kanaknya sebagai salah satu masa yang paling membahagiakan, berorientasi 
keluarga yang menekankan nilai-nilai agama. “Saat kami duduk mengelilingi meja ruang makan untuk 
mengerjakan PR,” demikian Suster menulis di dalam otobiografinya, “ayah akan berkata: ‘Katekismus 
dulu.” 
 
Ketika Helen masih anak-anak keluarga Hornack pindah ke Cleveland, Ohio dan Helen didaftarkan di 
Sekolah St. Ladislaus yang dikelola oleh para Suster Notre Dame. Dari sejak berusia lima tahun, Helen 
tahu ia ingin menjadi guru. Pada saat yang sama, Helen juga merasa ia terpanggil menjadi seorang 
“suster” karena di dalam pikirannya kedua panggilan itu satu. Pada tahun 1931, Helen menjadi seorang 
aspiran; kemudian tahun berikutnya ia masuk Kongregasi kita. Kakaknya, Veronica (Suster Mary Florette) 
sudah lebih dahulu menjadi anggota Kongregasi kita. Helen, sekarang Suster Mary Anita, profesi pada 
tanggal 16 Agustus 1934 di Cleveland, Ohio. 
 
Pada bulan September tahun yang sama Suster Mary Anita memulai profesinya sebagai guru dan 
administator yang dijalaninya selama lima puluh enam tahun. Pertama-tama bertugas di Ohio dan mulai 
tahun 1963 di California di St. Rose dari Lima, Maywood, di St. Bernardine dari Siena, Woodland Hills, 
dan di St. Mary Magdalen, Camarillo. Sepanjang tahun-tahun ini, perhatian Suster Mary Anita yang 
pertama adalah “membuat segala sesuatu menyenangkan bagi para suster baik di sekolah maupun di 
biara.” Ia “terlibat penuh di dalam pekerjaan rumah tangga”, membersihkan, menata dan mendekorasi 
ruang-ruang demikian pula merencanakan kejutan-kejutan bagi para suster. 
 
Pada waktu yang sama, Suster mengabdikan diri di dalam pendidikan. Pada tahun 2009, Ariena Stewart 
Verhague, seorang  mantan siswa di St. Rose dari Lima menulis: “Suster Mary Anita, engkaulah teladan 
yang sangat hebat untuk kami semua anak-anakmu. Kami belajar jauh lebih banyak daripada ‘tiga R’. 
kami belajar menjadi kuat namun memperhatikan, kompetitif tetapi adil dan belajar untuk selalu 
menunjukkan sikap baik hati. Saya merasa sangat berbahagia mendapat kesempatan untuk 
mengungkapkan kepadamu betapa engkau membawa pengaruh positif  bagi saya juga bagi siswa-siswa 
lain yang tak terhitung banyaknya melalui karier pengajaranmu.” 
 
Pada tahun 1997, Suster Mary Anita ditugaskan di  biara Maria Asumpta di Ventura dan memberikan 
pelayanannya di sini selama lima tahun. Pada tahun 2002, beliau tinggal di  Pusat Notre Dame untuk 
mengawali karya pelayanan baru, yaitu kerasulan doa. 
 
Selama tahun-tahun ini, Suster memulai korespondensi dengan penulis Yesuit James Martin.  Pada bulan 
Juli 2014,  Suster menantikan tidak hanya hari ulang tahunnya yang ke 100 melainkan juga perayaan 80 
tahun hidup bakti religiusnya. Menyadari peristiwa itu, baru-baru ini Romo menulis: “Suster, saya merasa 
sangat bahagia atas kemurahan hati Anda. Saya ingat semua  kebaikan yang telah Anda lakukan. Betapa 
banyaknya jiwa yang telah Anda sentuh, dan betapa Tuhan secara mengagumkan telah menggunakan 
Anda. Dan semua itu berasal dari jawaban Ya-mu yang pertama….” Secara kebetulan, saat itu Suster 
sedang membaca bab mengenai Maria menerima kabari sukacita berjudul ‘Yes’ di dalam buku Romo, 
Jesus A Pilgrimage, ketika ia dengan lembut mengucapkan “Ya”nya yang terakhir pada dini hari Minggu, 
23 Maret, 2014. Perayaan kehidupan Suster Mary Anita dan Misa Pemakamannya akan dilangsungkan di 
Notre Dame Center, Thousand Oaks, pada hari Sabtu, 29 Maret, 2014.  
 

“Selamat Bahagia pada Hari Pesta Ulang Tahun yang ke-100 di Surga, 
Suster Mary Anita yang terkasih.” 


