
Berita Kematian 
 

SUSTER MARY MARTHA  ND 4352 

(dahulu Suster Mary Cecilianne) 
 
Martha MAYNARD 
 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, USA 
 
Tanggal dan Temat Lahir: 12 Maret, 1927 Youngstown, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1948 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 28 November, 2016 Pusat Pemeliharaan Kesehatan, Chardon 
Tanggal dan Tempat Ibadat:  01 Desember, 2016 Pusat Provinsi, Chardon,  
Tanggal dan Tempat Pemakaman:  01 Desember, 2016 Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio 
 

“Hidup dijalani melalui cinta dalam kehadiran Allah.” 

Martha adalah putri kedua yang lahir dari pasangan William dan Cecilia (Collins) Maynard. 
Keluarganya pindah ke Akron dan kemudian ke Cleveland Heights di mana anak-anak mulai 
mengenyam pendidikan mereka di St. Ana, Sekolah Paroki. Martha juga mempunyai dua adik laki-
laki, yang satu menginggal dunia terkena demam berdarah dalam usia 4 tahun. Hanya iman dan cinta 
kasih yang mendukung keluarga itu hidup dan dapat membantu mereka yang membutuhkan. 
Menjangkau orang lain yang membutuhkan menjadi ciri nyata dari keluarga itu. Sepanjang hidupnya, 
Martha tertarik dan bangga dengan prestasi keluarganya. Mereka adalah sumber kekuatan dalam 
hidup sebagaimana ia bawa dalam doa untuk mengarungi hidup sehari-hari.   

Martha melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Notre Dame, Cleveland, dimana ia 
mengalami kegembiraan. Di sanalah ia mendengar panggilan Yesus untuk menghayati hidup bakti 
sebagai seorang Suster Notre Dame. Ia masuk novisiat pada tgl. 8 September, 1945 dan pada saat 
menerima busana biara ia menerima nama Suster Mary Cecilianne, sama dengan nama pelindung 
ibunya, St. Cecilia. Kemudian ia kembali ke nama baptisnya, Suster Mary Martha. 

Suster menerima ijazah Sarjana Muda dari St. John College, Cleveland dan mendapatkan ijazah 
Master dalam Terapi Pendengaran dan Percakapan dari Western Reserve University, Cleveland. 
Karyanya dalam bidang pendidikan lebih dari tiga puluh lima tahun itu dibaktikan dalam melayani 
sebagai guru sekolah dasar, kepala sekolah dan supervisor komunitas SND. Ia memberikan contoh 
mengajar di Sekolah Kampus Universitas Katolik Amerika di Washington, DC, selama tujuh tahun dan 
diangkat menjadi kepala sekolah Notre Dame yang pertama untuk St. Mary School di Chardon. Suster 
benar-benar memberikan dirinya untuk pendidikan dan dengan murah hati membantu para kepala 
sekolah dan guru-guru dengan cara yang penuh kasih dan kepedulian. Dia pernah menjabat piko dan 
pemimpin regio dan memandang semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai 
tugas suci. Suster Mary Martha merasa bahwa ia diutus untuk memeluk setiap pribadi yang ia 
jumpai, anak-anak atau orang dewasa, ia sayang kepada semuanya karena mereka adalah cerminan 
Allah sendiri. Hidupnya dihayati dalam cinta, mencari dan menemukan Allah di mana-mana.  

Setelah pensiun dari pendidikan, Suster Mary Martha memulai pelayanan yang disenanginya: reksa 
pastoral dan pelayanan kepada orang tua dan mereka yang dirawat di rumah. Baik di paroki, 
mengunjungi di rumah sakit atau di Pusat Pemeliharaan Kesehatan kami, dia selalu menyampaikan 
kata-kata penghiburan, terlibat dalam percakapan dan penuh perhatian terhadap setiap orang yang 
dikunjunginya. Senyumnya selalu diterima dan penuh perdamaian. Semoga Suster Mary Martha 
selamanya ada dalam pelukan Allah, Pusat hidupnya!  


