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Ketika Donald dan Helen (Hertel) Sullivan diberitahu bahwa mereka tidak dapat mempunyai 
anak, mereka berdoa mohon bantuan St. Theresia Kanak-kanak Yesus, dan berjanji akan 
menamakan anaknya Theresia dan siap memberikan kembali kepada Tuhan setiap saat. 
Theresa adalah pemberian Tuhan dan jawaban atas permohonan orangtuanya. Untuk 
melengkapi lingkaran keluarga, tiga tahun kemudian adik kesayangannya Tim lahir. Setelah 
menyelesaikan sekolah dasar, Theresa memilih untuk sekolah di Notre Dame Academy, 
Cleveland. Di sinilah ia menyadari akan panggilannya dan diperkuat. Dia memasuki Suster-
suster Notre Dame pada tanggal 8 September, 1949, dari Paroki St. Hironimus, Cleveland. 
Pada penerimaan busana biara, ia menerima nama Suster Mary Donell. Kemudian ia kembali 
ke nama baptisnya, Theresa. 
  
Sr. Mary Theresa menerima gelar sarjana muda dari St. John College, Cleveland, dan gelar 
master dari Universitas Notre Dame, Indiana. Dia membaktikan dirinya dalam keunggulan 
pendidikan Katolik sebagai guru, kepala sekolah dan / atau direktur pendidikan agama di 
sekolah-sekolah dasar di Ohio dan Virginia selama 49 tahun. Sister’s infectious enthusiasm and 
willingness to participate in the school and parish community endeared her to all. Semangatnya 
menular ke para suster dan ia selalu bersedia untuk ikutserta dalam komunitas sekolah dan 
paroki di mana ia melayani banyak orang dan disenangi oleh mereka. Dia memiliki bakat unik 
untuk melibatkan bahkan murid atau orang tua yang paling enggan. Pendidikan adalah tentang 
iman dan keluarga dan membina nilai-nilai yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh 
penuh kasih, menjadi orang Kristiani dewasa.    
 
Pada tahun 2001 Suster Mary Theresa pindah ke Pusat Provinsi di mana ia terus berbagi 
keterampilan administrasi dan tulisannya di Kantor Sekretaris Provinsi. Meneliti dan 
mengumpulkan data untuk file pribadi para suster adalah hal yang sangat menarik baginya dan 
bantuan yang tak ternilai di Kantor Sekretariat. Dia mewawancarai para suster dan kemudian 
menulis biografi singkat yang akan diposting di luar pintu kamar tidur mereka yang tinggal di 
Pusat Perawatan Kesehatan. Kebaikan dan kepeduliannya terhadap orang lain sungguh nyata 
dalam senyum yang menerangi seluruh wajahnya. Suster selalu bangga dengan warisan 
Irlandia-nya. Cara dia tertawa dan rasa humornya merupakan bagian integral hidupnya – 
semangatnya memeriahkan semua dengan siapa ia berkarya dan yang ia layani setiap hari!  
 
Selama beberapa tahun terakhir, Sr. Mary Theresa mengalami penurunan fisik tetapi tidak 
pernah kehilangan kemampuan untuk tersenyum dengan mata dan membuat orang lain merasa 
diterima. Bahkan dalam kesakitan, ia tetap baik hati, selalu sadar akan harga dirinya sebagai 
seorang wanita dan sebagai religius. Selama retret baru-baru ini Suster menulis, "Dari sekarang 
sampai mati, saya meminta Yesus agar ia membolehkan saya melihat melalui mata-Nya." 
Suster masuk perlahan-lahan ke dalam kedamaian dan cahaya kehadiran Allah. Semoga 
Suster Mary Theresa bersukacita dalam kehidupan kekal. 


