
Berita Kematian 
 

SUSTER MARY LEO  ND 4100 

 
Dahulu Suster Mary Leonilde 
 
Kathleen Elizabeth FURLONG 
 
 
Provinsi Maria Imakulata, Toledo, Ohio, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 22 November, 1927 Bellevue, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 11 Agustus, 1947 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian 24 Maret, 2017 Toledo, Ohio 
Tanggal dan Tempat Ibadat: 28 Maret, 2017 Whitehouse, Ohio 
Tanggal dan Tempat Makam: 29 Maret, 2017 Makam Kebangkitan, Toledo, Ohio 
 

“Bapa, bukan apa yang kukehendaki  namun apa yang Kaukehendaki.” Mat. 26: 39 

 

Sungguh suatu anugerah indah kehidupan Suster Mary Leo selama 89 tahun terakhir ini. 
Kathleen adalah anak pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di dalam keluarga Catherine 
dan Leo Furlong di Bellevue, Ohio. Tahun-tahun masa kanak-kanak mempersiapkannya untuk masa 
kehidupannya menjaga dan memperhatikan sesama di dalam karir gandanya sebagai pengajar dan 
perawat. Dia, bersama-sama dengan saudara dan saudarinya belajar di Sekolah MariaDikandung 
Tanpa Noda di Bellevue, Ohio dan di sini mulai mengenal Suster-suster Notre Dame. Setelah 
menyelesaikan kelas delapan, Kathleen masuk Sekolah Aspiran dan melanjutkan di SMA Notre 
Dame di Toledo. Ia masuk Kongregasi pada tahun 1945 dan menerima nama Suster Mary Leonilde 
yang kemudian diganti menjadi Suster Mary Leo. Pada tahun 1951 Carol saudarinya masuk 
Kongregasi dan menerima nama Suster Mary Beatrice Ann dan pada tahun 1952 saudarinya yang 
lain, Eleanor, mengikuti jalan ke Notre Dame dan menjadi Suster Mary Joan Frances, kemudian 
diganti Sister Mary Joan. 

 

Suster Mary Leo seorang guru yang berbakat mengajar anak-anak muda dari tahun 1947-1960 
melayani sekolah-sekolah di Keuskupan Toledo. Kemudian pada tahun 1960 Suster mulai studi untuk 
mendapatkan gelar perawat di St. Mary School of Nursing di Rochester, Minnesota. Tak lama 
kemudian setelah menjadi perawat pada tahun 1963, ia menjadi Kepala Perawat untuk para SND di 
Provinsi Toledo dan berkarya sesuai dengan kecakapannya dari tahun 1964-1991 hingga ia 
menderita penyakit stroke. Suster Mary Leo seorang perempuan yang sudah lebih maju pada 
zamannya. Ia memperkenalkan praktek-praktek sistem pemeliharaan kesehatan di komunitas kami 
yang bertujuan menjaga para suster tetap sehat secara holistik, dan mencegah masalah-masalah 
kesehatan yang potensial. Suster Mary Leo dihargai tinggi oleh personalia medis karena mampu 
mendiagnosa apa yang mungkin menjadi sebab masalah kesehatan. Para professional Health Care 
siap mendengarkan opini yang ditawarkannya. Ia berbicara dengan tenang dan lemah lembut dan 
pandangannya yang reflektif dan bijaksana dicari dan dipercayai. Orang mengerti bahwa Suster Mary 
Leo hanya menginginkan yang terbaik untuk mereka yang dilayaninya. Para suster menaruh 
kepercayaan besar kepada Suster Mary Leo selama masa sakit dan masa tuanya.  

 

Cinta kasih Suster kepada sesama nampak seiring dengan berkembangnya cinta kasih Suster 
kepada Tuhan yang tercermin dalam ketertarikannya pada gerakan doa Kharismatik. Ia berdoa 
melalui cintanya akan musik bahkan ketika ia memasuki hari-hari terakhirnya. Suster tinggal di 
Rosary Care Center pada tahun 2011 dan pengaruhnya masih besar atas para penghuni lainnya 
melalui doa-doanya dan kata-katanya yang bijaksana. Pikirannya yang tajam membuat dirinya selalu 
ingat akan murid-muridnya, anggota keluarganya, para karyawan dan para suster sehingga ia 
mampu mengingat peristiwa-peristiwa dan berceritera mengenai hal-hal yang sudah lama dilupakan 
orang. Ia sangat dirindukan oleh keluarga, para suster, dan kenalan-kenalannya. Kami berdoa agar 
Suster berbahagia di dalam pelukan Allah yang menyembuhkan dan agar Suster mencapai 
kehidupan yang sempurna.  


