
Berita Kematian 
 

SUSTER  MARY  FRANCES ND 5265 

 
(dahulu bernama Suster Mary Donald Ann) 
 

Mary Frances DUNHAM 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, AS 
 

Tanggal dan Tempat Lahir:    09 Mei, 1929  Columbus, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1959  Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian:  28 Juli, 2016  Health Care Center, Chardon,Ohio 
Tanggal dan Tempat Ibadat Arwah: 04 Agustus 2016  Rumah Provinsi, Chardon,Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 04 Agustus 2016  Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio 

 

Mary Frances merupakan putri pertama dari enam bersaudara, tiga laki-laki dan tiga 
perempuan, dilahirkan dari pasangan Homer dan Margaret (Wurm) Dunham. Sebagaimana 
keluarga lainnya yang hidup dalam masa-masa sulit selama bertahun-tahun, untuk 
mendapatkan rumah merupakan tantangan; keluarga pindah beberapa kali sebelum menetap di 
Mentor, Ohio. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Mary Frances mendapat beasiswa, 
kuliah di Notre Dame College dan berhasil memperolah gelar Sarjana muda dalam bidang 
Pendidikan Kesehatan dan Olahraga. Tugas mengajar pertamanya dijalankan di Sekolah Hati 
Kudus, Cincinnati,Ohio. Di sana ia menemukan panggilan hidup religius dan diterima 
bergabung dengan Serikat Hati Kudus. Karena masalah kesehatannya, ia meninggalkan 
komunitas itu, tetapi ia masih ingin menjadi religius. “Saya telah dididik untuk mengajar dan 
mencintai profesi mengajar, oleh karenanya saya meminta izin untuk bergabung dengan para 
suster Notre Dame, yang selalu saya kagumi dan hormati sejak saya kuliah.” Mary Frances 
masuk biara pada tanggal 8 September 1956, berasal dari paroki Santa Maria, Conneaut, Ohio. 
Waktu penerimaan busana biara ia menerima nama Suster Mary Donald Ann. Kemudian, ia 
kembali memakai nama baptisnya, Mary Frances. 

Sr. Mary Frances meneruskan studinya dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan 
memperoleh gelar S2 dengan spesialisasi dalam bidang Administrasi dari Universitas John 
Carroll, Ohio. Ia berkarya sebagai guru sekolah menengah dan menjadi kepala sekolah 
pertama di Sekolah Notre Dame di Middleburg,Virginia. Suster melayani di ND College sebagai 
Dekan Akademik dan Direktur Perencanaan Lembaga. Di tahun-tahun berikutnya, ia menjadi 
direktur dan tutor pada Proyek Warisan SND, sebuah program baca tulis dewasa di Cleveland. 

 

“Pengalaman hidup membuatku mampu mengajar melalui administrasi, konseling, program 

pengembangan, mendengarkan sesama dan hadir di depan Allah yang telah memanggilku 

menjadi seperti yang Ia kehendaki.” Sr. Mary Frances dikaruniai kebiijaksanaan dan semangat 

discerment yang benar. Beliau melayani komunitas sebagai piko dengan kepedulian besar 

terhadap para susternya, mengakui dan menghargai bakat-bakat para anak didik dan sesama 

susternya.  Ia menjadi penasihat komunitas untuk pra/masa pensiun, mencari cara-cara baru 

dan membantu para suster untuk menyongsong masa lansia mereka. Ia mampu melihat masa 

lalu untuk menuju ke masa depan yang tidak selalu sempurna, tetapi baik dan penuh harapan.   
 

Pada tahun 2012, Suster pindah ke Pusat Provinsi di mana ia tetap bersifat humor dan ramah. 

Sinar mata dan senyumnya memeluk setiap orang dengan kebaikan hati dan belas kasih. 

Tahun yang lalu ia mengalami banyak tantangan dan penderitaan, tetapi tak pernah berhenti 

mencinta dan banyak berdoa dan selalu berada dengan mereka yang mencintainya. Kami 

sangat berterima-kasih atas kehadiran Suster Mary Frances dan atas kesaksian akan 

kebijaksaan dan kesetiaannya. Semoga ia memahami kasih Allah yang tidak terbatas! 


