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Catherine anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Clement dan Mary 
(Missus) Brazis. Anak-anak perempuan ini saling dekat di hati dan usia mereka hampir sama, 
selalu senang berada bersama-sama dalam bermain, berdoa dan belajar. Ikatan keluarga dan 
sifat senang membaca dan berjalan-jalan serta sumber keindahan yang senantiasa 
ditemukannya di dalam alam selalu menyertainya seumur hidupnya. 
 
Setelah lulus dari St. George Elementary School, Cleveland, Catherine mendaftar di Notre 
Dame Academy, Cleveland. Ibunya dididik oleh Suster-suster Notre Dame dan demikianlah 
Catherine tahu bahwa para SND akan memberinya pendidikan yang terbaik. Dalam masa 
belajar di  sekolah menengah itulah ia menanggapi rahmat panggilan religius. Sementara 
mensyukuri panggilan istimewa ini, ia menulis, “Sakit hatiku yang paling parah adalah akan 
meninggalkan keluargaku yang sangat dekat denganku.” Ia masuk novisiat SND pada tanggal 
2 Februari, 1955, dan pada waktu menerima pakaian biara ia menerima nama Suster Mary 
Clement Marie. Kemudian ia kembali ke nama baptisnya, Suster Mary Catherine. 
 
Suster mendapatkan gelar sarjana muda dan juga gelar master dalam bidang pendidikan dari 
St. John College, Cleveland. Ia berkarya sebagai guru di sekolah dasar Ohio, Virginia dan 
Florida selama 37 tahun. Waktu Sr. Mary Catherine pension dari karya mengajarnya yang 
dimulai tahun 1996, ia berkarya melayani komunitas Pusat Provinsi dan terus 
mengembangkan “spiritualitas berdayaguna” di dalam karya kerasulan pelayanannya. 
 
Membantu di ruang telepon, di pencetakan dan di pengarsipan  merupakan tugas-tugas 
pertamanya. Ia menerima kesempatan membantu orang lain, sering bekerja di belakang layar 
dengan caranya yang tenang dan efisien. Suster membantu di Medical Benefits Office sebagai 
seorang asisten selama 13 tahun dan kemudian sebagai anggota staff pendukung. Di dalam 
komunitas, orang tidak meragukan lagi senyumnya yang tulus dan banyak perbuatan 
kebaikan hati yang tersembunyi . kerinduannya untuk berguna dan menyumbang tidak hanya 
ungkapan kecenderungan sifatnya namun karena rahmat Tuhan yang berkarya di dalam 
dirinya dan melalui dirinya. 
 
Sr. Mary Catherine senang berjalan-jalan di luar untuk menikmati keindahan ciptaan di setiap 
musim, yang adalah suatu ungkapan kesederhanaan kasih Allah. Kepada keluarganya, para 
susternya, dan rekan-rekan kerjanya ia memberi kesaksian akan pengabdian hidup untuk 
memenuhi rencana Allah dan pahala kerja yang dilakukan dengan baik. Sementara kekuatan 
fisiknya menghilang, senyumnya tidak pernah hilang. Kami berdoa agar Sister sekarang hidup 
dalam damai dan sukacita di dalam kehadiran Allah kita yang maha baik dan penuh kasih. 


