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SUSTER MARY EMILIE ANN  ND 5904 
(dahulu Suster Mary Nunzio) 
 
Emilie Ann PALLADINO  
 
 
Provinsi Rosa Mystica, Thousand Oaks, California, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 09 Juli, 1942 Cleveland Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus 1963  Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 15 April, 2018 Fasilitas Kesehatan di Newbury Park, California 
Tanggaldan Tempat Ibadat: 21 April, 2018  Pusat Notre Dame, Thousand Oaks, California 
Tanggal dan Tempat Makam:  23 April, 2018  Makam Our Lady of the Assumption, Simi Valley 
 

Aku ini hamba Tuhan. 
 
Suster Mary Emilie Ann adalah anak tertua Nunzio dan Margaret Cristino Palladino. Orangtuanya 
membangun rumah mereka di atas tanah seluas tiga hektar di Seven Hills Village, pinggiran barat 
daya Cleveland, sehingga dia dan dua saudara lelakinya tumbuh dikelilingi oleh ladang terbuka 
yang dihuni oleh rusa, burung, kalkun liar, dan kelinci. Dalam buku hariannya ia menulis: “Darah Itali 
yang mengalir dalam dirinya merupakan bagian integral dalamdirinya bagaikan nafas yang kita 
hirup.” Nenek dari pihak ayah Emilie Ann mengajarkan kepadanya doa, menyanyikan lagu-lagu 
rakyat kepadanya dan menceritakan kisah-kisah rakyat, semuanya dalam bahasa Italia.  
Emilie Ann bertemu dengan para Suster SND sewaktu ia siswa kelas tiga di Sekolah Maria Bunda 
Gunung Karmel di Seven Hills. Dia belajar di Notre Dame Academy (Cleveland), kemudian Notre 
Dame College (Euclid Selatan) selama satu tahun. Dia masuk Kongregasi bulan September 1960 
dan menerima busana biara bulan Agustus 1961 dan menerima nama Suster Mary Nunzio. Ia 
kemudian kembali ke nama baptisnya, menjadi Suster Mary Emilie Ann. Pada tahun 1980, Suster 
pindah ke provinsi California untuk lebih dekat dengan keluarganya. 
Meski Sr. Mary Emilie Ann bertugas sebagai guru selama 30 thn di sekolah menengah di Ohio dan 
California Selatan serta di Liceo Linguistico (Roma), ia sangat senang berkarya di Karya Pastoral, 
terutama di Paroki Bunda Pembawa Rahmat (Encino), yang sudah dijalaninya hampir dua decade. 
"Sebagai Petugas Pembinaan Iman Dewasa, saya dapat memberdayakan anggota paroki untuk 
tumbuh dalam menghayati iman mereka, pengetahuan mereka tentang iman dan untuk 
mengungkapkan iman mereka kepada orang lain yang hidup bersama mereka." 
Sejak kecil, orang tuanya telah menanamkan penghargaan pada seni rupa melalui kunjungan ke 
berbagai museum di Cleveland. Minat ini terbawa samapai dewasa, ia menjadi pelukis berbakat 
yang karyanya dipajang di rumah Provinsi. Suster juga seorang penulis yang karya-karyanya telah 
diterbitkan serta penjelajah dunia. Selain Ziarah Kongregasi dan perjalanan ke Tanah Suci, 
kunjungan lima minggu di India pada tahun 1993 sebagai bagian dari Program Fulbright-Hays 
Seminars Abroad tidak hanya memperdalam apresiasinya terhadap internasionalitas Kongregasi 
tetapi juga memungkinkannya mengalami apa yang digambarkan oleh Suster sendiri. sebagai 
"begitu banyak tempat mosaik India yang kaya."   
Sr. Mary Emilie Ann menganggap hidupnya sebagai “jalan dengan banyak tikungan.” Ketika 
kesehatannya mulai menurun enam tahun lalu, dia menghadapi setiap “tikungan” dengan 
kemurahan hati, ketenangan dan rasa syukur kepada para suster, keluarga dan teman-temannya 
untuk doa dan dukungan mereka. Dia terus terlibat di Paroki Bunda Maria Pembawa Rahmat, 
terutama dengan menghadiri Liturgi Hari Minggu dan memberikan sumbangan untuk buletin paroki 
mingguan. Suster selalu bersedia membagi kebijaksanaan dan pengalamannya dengan para suster 
yang menderita penyakit yang sama.  
Meski Sr. M. Emilie Ann anggota Provinsi Rosa Mystica, dia terus berhubungan erat dengan para 
suster yang masuk biara bersamanya di Cleveland. Setelah meninggalkan Suster di sore hari 
Minggu Paskah Ketiga, para suster ini meminta agar menanam pohon untuk menghormatinya di 
Pusat N.D. Suster Mary Emilie Ann seorang: Suster, Pendidik, Artis, Teman, Sahabat - Semoga dia 
beristirahat dengan damai Tuhan yang abadi!  


