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“Heart Speaks Unto Heart” – Blessed John Cardinal Henry Newman 
 

Bernadette menggambarkan keluarganya sebagai hadiah berharga dari Allah yang penuh kasih dan 
penyelenggara. Ayahnya, Michael memiliki cinta tanpa pamrih dan ibunya Helen (nee, Healey) memiliki 
kemampuan untuk membina kehidupan beragama dan intelektual. Bunda Maria adalah bagian integral 
dari kehidupan keluarga. Mereka adalah anggota Paroki Maria Tak Bernoda, Toledo, Ohio. Bernadette 
dan kakaknya, Maria Lourdes, pertama kali bertemu Suster-suster Notre Dame di Notre Dame Academy 
di Toledo, dan setelah lulus, mereka berdua memilih untuk studi di Notre Dame College of Ohio. 

Awalnya, Bernadette ingin menjadi peneliti fisika, tetapi College tidak memiliki depatemen fisika.  Dia 
meraih gelar sarjana dalam matematika dan bersertifikat B. Jerman Sains Fisika. Sewaktu tingkat dua di 
perguruan tinggi, Bernadette menyadari panggilannya untuk hidup religius dan masuk Kongregasi SND 
pada tanggal 2 Februari 1946. Pada hari penerimaan busana biara ia juga menerima nama baru: Suster 
(Mary) Teresemarie dan St. Therese, Pujangga Gereja, sebagai pelindungnya. 

Dengan kemampuannya belajar, Suster melanjutkan studinya menerima gelar master dalam 
matematika, dengan penelitian di bidang seismologi, dari John Carroll University, University Heights, 
Ohio, dan gelar doktor dalam matematika dari Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.  

Setelah mengajar SMA selama empat belas tahun, Suster Teresemarie kembali ke Notre Dame College 
kesayangannya di mana ia melayani selama tiga puluh sembilan tahun dan akhirnya menjadi guru besar 
matematika. Suster adalah seorang pelopor dalam membawa teknologi komputer ke College dan 
menjabat sebagai konsultan matematika di divisi layanan komputer dari NASA Lewis Research Center, 
Cleveland. Pada tahun 1999, ia merancang program pembelajaran jarak jauh pertama di internet yang 
berjudul, "Newton’s Human Approach to Truth”.   

Sr. Teresemarie sangat mencintai penelitian di bidang filsafat dan studi tentnag John Henry Newman. 
Minatnya tentang Newman mulai dengan apa yang dirasakannya sebagai jawaban atas doanya selama 
ayahnya sakit. Dia mulai membaca karya-karya Newman, menulis artikel dan makalah untuk publikasi 
dan berbicara tentang "Grammar of Assent." Setelah pindah ke Pusat Provinsi pada tahun 2003, Suster 
melanjutkan meneliti dan menulis. Meskipun tidak diterbitkan, naskahnya, Revolusi Newman, adalah 
buah karyanya. Dia mengatakan bahwa hobinya di masa pensiun adalah "Newman!" 

Meski kesehatannya menurun, Suster Teresemarie tetap seorang wanita yang selalu ingin maju, anggun 
dan penuh rasa syukur. Entah ia nonton bisbol, terlibat dalam percakapan atau sharing iman, pikiran 
Suster terus menyelidiki misteri kehidupan dan kebenaran. Dia menulis, "Untuk mencapai ke dalam 
misteri melampaui kata-kata, Hati harus berbicara dengan Hati. Semoga kita terbuka untuk Hati Allah 
ketika ia berbicara, agar bahwa kehendak-Nya dapat dilaksanakan dalam hati anak-anaknya."  

 

Semoga ia beristirahat dalam Hati-Nya dan mengetahui kebenaran abadi. 


