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…melakukan kebenaran, mencintai kebaikan dan berjalan dengan rendah-hati bersama 

Tuhan.  
 
Dibesarkan di daerah pertanian membuat Elizabeth Ann merasa sehat dan mempunyai 
visi yang jelas tentang sentuhan cinta Tuhan. Lahir dari pasangan Rose Agatha dan 
Lawrence Brickner di Fostoria, Ohio, Elizabeth bersama dengan enam saudara laki-laki 
dan tiga saudara perempuan mengalami kehangatan dan berbagi bisnis rumah tangga 
pedesaan. 
  Setelah satu tahun mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar St. Wendelin, 
keluarganya pindah ke Liberty, Ohio di mana dia melanjutkan di sekolah satu ruangan, St. 
Andreas, sampai lulus dari kelas delapan. Selama tahun kedua di Jackson High School, 
dia memutuskan untuk memasuki Sekolah Aspiran Notre Dame dan berlanjut di Sekolah 
Lanjutan Atas Notre Dame di Toledo.  

Elizabeth memasuki Kongregasi SND bulan Agustus 1951 dan menerima nama 
Suster Mary Quintin. Selama enam belas tahun ia menyentuh kehidupan anak-anak di 
sekolah dasar di Keuskupan Toledo sebagai guru di kelas utama. Dia adalah seorang 
guru yang sangat baik yang bersedia membagikan keahliannya dengan guru pemula, 
membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri dan keamanan dalam profesi 
mengajar. 

Pada tahun 1964, cintanya pada misi menjadi jelas ketika dia melakukan perjalanan 
ke Misi Tritunggal Mahakudus di Papua Nugini untuk bergabung dengan para suster lain 
dari Provinsi Toledo. Dia berkarya di sana selama tiga puluh lima tahun (1964-1969, 1974-
2002) mengajar Ekonomi Rumah Tangga kepada siswi-siswi SMA Notre Dame Kumdi, 
memberi kursus ketrampilan rumah tangga kepada para wanita di Maria Qwin di Banz, 
dan melatih para katekis di Goroka dan Hagen. Meski ia sudah kembali ke Amerika 
Serikat di tahun 2002 ia tetap mendoakan dan mencintai mereka dari jauh.  

Suster Mary Quintin hidup dengan kerendahan hati - tenang, lembut, tidak 
mencolok, namun ramah dan hangat, dengan rasa humor dan matanya selalu berbinar-
binar. Dia bangga bekerja dengan baik. Dia adalah seorang juru masak dan penjahit yang 
cakap dengan murah hati berbagi keterampilan ini dengan para siswa dan para suster  
dalam pelatihan. Dia menganggapnya sebagai hak istimewa untuk dapat menjahitkan 
habet dan kerudung bagi para suster dan menyiapkan pakaian untuk penguburan suster 
saudari.  

Ketika kesehatannya menurun dan ia membutuhkan pemeliharaan khusus, suster 
pindah ke rumah perawatan lansia di Rosary Care Center, Sylvania, Ohio di bulan 
Desember 2011. Di sana ia tetap menghayati gaya hidup sederhana. Pada dini hari 
tanggal 7 Agustus 2017, di tahun ke 63 tahun profesinya, Suster Mary Quintin memasuki 
keabadian. Semoga ia selamanya dalam pelukan Allah yang mahakasih.  


