
Berita Kematian 
 
SUSTER MARY ANNE   ND 4951 
 
Mary Anne BLASKO 
 
(dahulu Suster Mary Emeric) 
(saudari kandung Suster Mary Veronica, 
 dahulu Suster Mary Thaddea) 
 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 03 Februari, 1933 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan tempat Profesi: 16 Agustus, 1957 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Kematian: 14 Desember, 2017 Pusat Pemeliharaan Kesehatan, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Ibadat:  22 Desember, 2017 Pusat Provinsi, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Makam: 22 Desember, 2017 Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio 
 
Mary Anne adalah anak kedua dari enam bersaudara yang lahir dari Emery dan Mary Anna 
(Mudri) Blasko. Keluarga tersebut tinggal di Cleveland dimana ibunya bertugas sebagai perawat 
dan ayahnya bekerja di industri baja. Mary Anne sering merawat anak-anak sementara orang 
tuanya bekerja untuk mendukung keluarga, dan dia bermimpi untuk menjadi seorang perawat 
seperti ibunya. Ketika berusia empat belas tahun, keluarga tersebut pindah dari kota ke sebuah 
perkebunan seluas 72 hektar di desa, sangat dekat dengan Chardon. Di sini segalanya baru 
dan menyenangkan.Setelah lulus SMA, Mary Anne mengikuti ujian masuk di Sekolah Perawat 
Rumah Sakit St. Alexis di Cleveland dan menerima beasiswa penuh. 

Dia memperoleh gelar pada tahun 1954 dan sertifikasi sebagai Perawat Terdaftar pada 
tahun 1955. Selama masa studinya, dia berteman dengan dua suster biarawati dan ia mulai 
menyadari keinginannya untuk menjadi seorang religius. Karena adik perempuannya, Veronica, 
adalah aspiran SND, Mary Anne telah memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Tapi 
seruan Tuhan itu sulit ditolak! Dia bersama dengan adiknya bergabung dengan SND pada 
tanggal 2 Februari 1955 dan pada saat penerimaan busana biara ia menerima nama Suster 
Mary Emeric. Dia kemudian kembali ke nama baptisannya, Suster Mary Anne.  

Sejak awal, Suster Mary Anne melayani sebagai perawat terdaftar untuk para suster di 
komunitas, pertama di Rumah Provinsi di Ansel Road, Cleveland, dan kemudian di Chardon. 
Selama enam puluh tahun dia menanggapi kebutuhan orang lain dengan perhatian, kasih 
sayang, semangat ramah tamah dan hati yang berempati. Dia menganggapnya suatu 
kehormatan untuk berjalan bersama dan melayani para suster saat perjalanan hidup mereka 
meuju ke Pusat Perawatan Kesehatan. Dia dihormati karena profesionalisme, efisiensi, dan 
ketertarikannya pada kesejahteraan para suster yang dipercayakan kepadanya. Sikapnya yang 
tenang dan menghibur inilah, ia dihargai dan dijunjung tinggi.  

Selama masa semi-pensiun, Suster Mary Anne bertugas sebagai konsultan kesehatan 
untuk para suster yang tinggal di Pusat Provinsi. Dia membantu dengan Doa melalui telepon 
Doa dan ia membaktikan diri untuk Berdoa, Hadir bersama mereka yang membutuhkan dan 
mengadakan Adorasi. Suster menyukai musik dan selama bertahun-tahun menjadi anggota kor 
biara dan kelompok Kor Kabar Baik. Dia adalah seorang pembicara dan pendengar yang baik, 
seorang teman yang lembut, penuh pengertian dan setia yang menyukai saat yang tepat dan 
lelucon yang bagus. Suster menghargai setiap anggota keluarganya dan menikmati merayakan 
hidup bersama mereka. 

Hanya dalam dua bulan terakhir, kesehatan Suster mulai menurun dan jantungnya yang 
kuat terpengaruh. 

Kami bersyukur bahwa waktu penderitaannya singkat dan kami berdoa dalam ucapan 
syukur atas sebuah kehidupan yang ditujukan untuk melayani dan merawat orang lain. Semoga 
Suster Mary Anne berada dalam keabadian dan dalam pelukan penuh kasih Allah kita yang 
baik. 


