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Dorothy Spechthold adalah anak kedua termuda dari enam bersaudara pasangan George dan 
Otillia Stenger Spechthold. Kakak laki-lakinya yang tertua bernama Clarence, meninggal pada usia 
tujuh tahun. Ayahnya seorang apoteker dan Dorothy dilahirkan di sebuah apartemen yang terletak 
di lantai atas apotik ayahnya. Selama wabah influensa, ayahnya ketularan penyakit itu dan 
meninggal tiga hari kemudian di usia 39 tahun. Ibunya sendiri mengurus kelima anaknya. 

Suster Mary Evangelita masuk sekolah St. Agnes yang diajar oleh Suster-suster Notre Dame. Ia 
sungguh terkesan dengan kegembiraan para suster dan sikap mereka yang penuh kasih dalam 
relasi satu sama lain. Ketika duduk di bangku SMA, ia berdoa tigakali salam Maria setiap malam     
untuk memohon tuntunan Maria dalam panggilannya. Sesudah tamat dari sekolah itu, ia 
menyelesaikan kursus di Sekolah Mesin Penghitung dan bekerja 2 ½  tahun di Departemen 
pembiayaan Perusahaan Mesin Penggiling Cincinnati. Setelah berdisermen seiring dengan waktu, 
Dorothy bergabung dalam kongregasi Suster-suster Notre Dame dan mengikrarkan kaul pada 
tanggal 17 Agustus 1940. 

Suster memegang berbagai karya selama hidupnya yang panjang dan penuh berkat. Setelah 
menerima gelar sarjana di bidang pendidikan dan administrasi, beliau menjadi guru dan kepala 
sekolah di beberapa sekolah di wilayah Ohio dan Kentucky. Selama limabelas tahun masa 
pelayanan ini beliau lewati di Sekolah St. Martin, Cheviot, Ohio. Suster rmenyelesaikan tugas 
sebagai pemimpin komunitas di beberapa biara cabang. Dua kali beliau terpilih untuk mengikuti 
Kapitel Umum di Roma. Dari tahun 1965-1971, Suster Mary Evangelita melayani sebagai asisten 
Provinsial dan juga pemimpin suster Kaul Sementara. Ada ikatan erat yang tercipta selama masa-
masa ini, dan beberapa suster yang telah meninggalkan kongregasi masih menjalin kontak 
dengannya. Mereka bersama keluarga serta anggota staf menyadari bahwa suster tidak hanya 
seorang pendengar yang baik namun juga mau menanggapi mereka dengan kebijaksanaan dan 
kebaikannya. Suster adalah teman bagi banyak suster di komunitas. 

Setelah menerima gelar di bidang konseling, Suster Mary Evangelita melayani sebagai konsultan 
pendamping di SMA Uskup Brossart selama enam tahun. Sesudah karya di sekolah ini, beliau 
pindah ke biara St. Joseph Heights, dan berkarya di Lourdes Hall juga sebagai koordinator bagi 
suster-suster yang akan pensiun, yang sudah pensiun dan bagian pendampingan. Beliau lalu 
mengkoordinasi kegiatan di Lourdes Hall dan menjadi salah satu suster pengunjung di sana.   

Suster Mary Evangelita senang berada di antara orang-orang dan bercerita tentang masa lalu. 
Perlahan-lahan pendengarannya berkurang juga penglihatannya. Berkat relasi erat yang 
dibangunnya, teman-temannya selalu setia mengunjunginya. Beberapa teman terus 
menungguinya di saat-saat terakhir. Pada tanggal 30 Juni 2014 di usia 97 tahun, beliau kembali ke 
rumah Bapa. 

Semoga Tuhan selalu menjadi sukacita baginya selamanya.   


