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Janet adalah anak satu-satunya dari pasangan Patrick dan Frances (Rounds) Davis. Segera 
susudah ia dilahirkan, keluarganya pindah ke pinggiran kota Pittsburgh, Pennsylvania, di 
mana dia tinggal di sana sampai usia 11 tahun. Dia mengenyam pendidikan di Sekolah St. 
Fransiskus de Sales yang dikelola oleh para Suster Dominikan. Dia selalu berterima kasih 
kepada para suster untuk menyiapkan dirinya menerima Komuni Kudus Pertama. Ketika 
keluarganya pindah kembali ke Cleveland, Janet melanjutkan pendidikan di St. Peter School, 
dikelola oleh Suster-suster Notre Dame. Para suster membuatnya merasa sangat diterima 
sehingga ia cepat merasa krasan di sekolah barunya dan mengatakan kepada guru kelas 
delapan bahwa dia ingin menjadi seorang Suster seperti dia. Janet diterima menjadi aspiran 
bersama suster-suster Notre Dame dan memasuki Notre Dame Academy. Meski ia 
mengalami kesulitan meninggalkan keluarganya, karena ia berpikir bahwa orangtuanya akan 
tinggal sendiri, tetapi kedua ortunya mendukung dia dalam menanggapi panggilan Tuhan. Ia 
menjadi postulant pada tanggal 2 Februari 1951.  
 
Ia menerima nama Suster Mary Jean Patrice pada waktu penerimaan busana biara dan ia 
amat senang karena mempunyai pelindung yang sama dengan ayahnya, St. Patrisius. 
Kemudian ia dikenal sebagai Suster Mary Patrice. Suster mendapat gelar Sarjana Muda 
dalam bidang pendidikan dari St. John College, Cleveland, Ohio, dan gelar Master dari 
Universitas Minnesota. Suster adalah pendidik yang berdedikasi dan professional. Selama 
empat puluh enam tahun dia mengajar di kelas dan enam tahun sebagai kepala sekolah, 
Suster dikenal karena kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa, 
terutama mereka yang mengalami kesulitan belajar. Dia tegas tapi adil, dan murid yang ingin 
maju lebih suka berada di kelasnya. Suster adalah seorang guru unggul, teliti, teratur dan 
setia, kadang-kadang tidak sabar dengan orang dewasa, tetapi sabar dengan para 
muridnya. Dia juga seorang instruktur intern untuk membantu guru baru kelas enam di 
Keuskupan Cleveland dan ia tak kenal lelah dalam usahanya untuk memberikan yang 
terbaik.  
 
Ketika Suster Mary Patrice pensiun dari mengajar, dia menghabiskan beberapa tahun 
membantu di Kantor Sekretaris Provinsi dan di ruang surat. Saat ia mulai mengalami 
kehilangan memori, Suster menjadi penghuni di Pusat Perawatan Kesehatan kami. Misa 
harian dan penerimaan Ekaristi tetap penting dan berharga baginya. Dia minta diingatkan 
supaya dapat hadir dalam doa bersama. Suster tidak pernah kehilangan rasa humor dan 
kecerdasan seorang Irlandia, dan senang mendapat traktir permen dan mencintai binatang, 
terutama anjing. 
 
Semoga Suster Mary Patrice sekarang mengalami pelukan mesra Allah, persahabatan 
dengan Yesus Guru Utama, dan persatuan kembali dengan ayah dan ibunya. Semoga ia 
menikmati kasih abadi Allah.  


