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Suster JoAnn Maria, seorang filsuf, mentor, pengacara, guru dan teman, secara tiba-tiba 
meninggalkan kami dengan tenang dan pergi ke surga. Ketika para suster dan kenalan berkumpul 
di sekitar tempat tidurnya di Ursuline Center, kematiannya mencerminkan kehidupannya, mantap, 
tenang, dan efektif. JoAnn lahir dari keluarga Italia dan, dia serta saudara laki-lakinya Joseph, 
adalah anak-anak Joseph dan Mary Elizabeth Konrad Torti. JoAnn bersekolah di Notre Dame 
Academy  dan bergabung di dalam Kongregasi Suster-suster Notre Dame. Pada tahun 1952 ia 
diterima di dalam kongregasi dengan menyandang nama Suster Mary Joseph Therese. 

Suster JoAnn Maria memiliki ketrampilan-ketrampilan pembawaan lahir dalam bidang 
kepemimpinan yang terungkap ganda di dalam kehidupan religiusnya selama 61 tahun. Ia dikenal 
sebagai seorang guru dan kepala sekolah yang ulung pada tingkat dasar, menengah dan 
perguruan tinggi. Keahliannya terutama dalam bidang bahasa Inggris, Theologi dan Filsafat. 
Membantu membina budi dan hati anak-anak muda sangat dicintainya. Suster juga melayani 
komunitas dengan menjadi anggota Dewan Provinsi, Dewan Pengawas, Komisi Damai dan 
Keadilan, Komisi 1974 di Roma, Facilities and Grounds Manager, Diocesan Sisters’ Council, 
Utusan Kapitel Umum, dan lain-lainnya. 

Ia aktif di dalam karya pelayanan terobosan bagi orang-orang miskin, dan pada tahun-tahun 
selanjutnya ia menjadi wakil terpercaya Department of Homeland Security Board of Immigration 
Appeals. Posisi ini memberinya peluang untuk mengungkapkan rasa belas kasihnya dan rasa 
keadilan yang kuat untuk membantu para Latino Immigrants di Northwest Ohio, dengan membantu 
mereka belajar bahasa Inggris dan Kewarganegaraan serta dokumentasi immigrasi.  

Suster JoAnn Maria menghargai komunitas Notre Dame kita. Ia senang menyiapkan santapan 
lezat dan meluangkan waktu, bermain dan berbincang-bincang dengan para susternya. Ia 
mempunyai kemampuan yang mengagumkan untuk  mendengarkan orang lain dengan sungguh-
sungguh, meringkaskan pemikiran mereka dan dengan tenang mengutarakan kebijaksanaan dan 
pandangannya sendiri sehubungan dengan topik percakapan. Ia memiliki rasa humor yang hangat. 
Ia berjalan dengan tenang dan anggun di antara kami. Mereka yang mengenalnya dengan baik 
melihat bahwa tak ada seorang pun pernah dapat membuatnya terburu-buru. Ia membutuhkan 
waktu untuk memproses segala sesuatu, membiarkan setiap proyek atau ide memiliki masa 
persiapannya sendiri sebelum dicetuskan. 

Suster JoAnn Maria memberikan kesaksian kepada kami bagaimana bertindak dengan pantas, 
mencinta dengan lemah lembut dan berjalan dengan rendah hati bersama Allah.  

Suster JoAnn Maria yang terkasih,  
berbahagialah di dalam pelukan Allah 

 yang Suster kasihi sepanjang hidup Suster. 


