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Tanggal dan Tempat Kelahiran: 13 Juni, 1942 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1963 Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 31 Agustus, 2015 Health Care Center, Chardon 
Tanggal dan Tempat Upacara  Pemakaman: 04 September, 2015 Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 04 September, 2015 Makam Kebangkitan, Chardon, OH 

 
Sebagai anak sulung di antara enam bersaudara yang dilahirkan oleh Anthony dan Nancy 
(Frank) Avsec. Di usia masih muda Myra sudah mengenal pentingnya ikatan keluarga yang 
erat harus dikembangkan dan dihargai.dibesarkan di Cleveland dan belajar di St. Vitus Church 
and School, warisan Slovenianya berkembang dan disyukuri. Itulah bagian integral kehidupan 
Myra, ditunjukkan oleh cintanya kepada setiap anggota keluarga dan teman-teman yang 
berhubungan dengannya selama hidupnya. Senyumnya mengundang kepercayaan, 
komunikasi yang mudah dan persahabatan.  

Setelah lulus dari Notre Dame Academy, Cleveland, Myra menggabungkan diri ke Kongregasi 
SND pada tanggal 8 September, 1960. Ia mempunyai seorang saudara sepupu, Sister Mary 
St. Bernadine, sekarang Sr. Mary, yang sudah menjadi anggota komunitas. Pada waktu 
penerimaan pakaian biara Myra menerima nama Sister Mary Antonmarie. Kemudian ia 
kembali ke nama baptisnya. 

Dalam karya pelayanannya yang pertama selama 24 tahun, yaitu menyiapkan makanan, 
Suster Myra menyediakan ribuan masakan untuk para suster di komunitas, kafetaria sekolah 
dan asrama sekolah. Ia belajar memasak dengan cepat! Suster mengumpulkan resep 
masakan favorit dan belajar tentang menyiapkan masakan dan pilihan-pilihan makanan yang 
enak. Kadang-kala ia mengalami tantangan dalam pelayanan ini karena ia membutuhkan 
waktu untuk menyiapkan makanan dan jauh dari komunitas dengan kegiatan-kegiatannya. 
Para suster yang berkarya bersamanya menjadi pendukung penting di dalam kehidupan 
sehari-hari. Sister Myra memelihara kerohanian sesama dengan menjadi seorang Eucharistic 
Minister di  Paroki St. Francis of Assisi, Gates Mills, Ohio, dan pembantu guru di dalam 
program  prasekolah. Ia senang berada bersama anak-anak dan memanfaatkan 
ketrampilannya sebagai seorang “kakak perempuan” untuk membantu mengemudikan 
pengalaman-pengalaman pertama mereka di sekolah.     

Suster Myra seorang fotografer ulung. Foto-fotonya membentuk latar belakang indah ruang-
ruang, tempat-tempat dan orang-orang yang dicintainya. Ia melihat tidak hanya dengan lensa 
kameranya saja, namun dengan hatinya. Para suster yang berkunjung dari provinsi-provinsi 
lain menerima hadiah CD  denga gambar-gambar properti Chardon yang memperlihatkan 
keindahan ciptaan di dalam semua musim. Ketertarikannya pada genealogi mendorongnya 
mengadakan riset sejarah keluarga, warisan abadi keluarganya. 

Sesudah menjalani beberapa operasi dan masalah-masalah kesehatan, Sister Myra bukan 
seorang asing dalam penderitaan dan rasa sakit kronis. Pada tahun 2013, ia didiagnosa  
menderita penyakit terminal. Jawaban segera, “Saya tidak takut mati”, memberikan bukti 
bahwa iman yang kuat mendasari hidup kesehariannya. Keputusannya untuk tidak menjalani 
pengobatan lebih lanjut memberi inspirasi kepada mereka yang hidup dekat dengannya. Di 
dalam hidup ini, ia percaya akan kasih Allah, kasih keluarganya dan belas kasih para suster 
dan teman-temannya. 


