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Sebagai bungsu kedua dari delapan bersaudara, Madeline dengan cepat belajar seni bekerja 

bersama, berbagi dan saling membantu. Sudah sebagai anak muda, ia mengembangkan standar tinggi 
untuk dirinya sendiri yang tidak pernah goyah sepanjang hidupnya. Orangtuanya yang lahir di Italia, 
Nicola dan Nancy (DeNicola) Columbro, memperluas studi musiknya ke tingkat akademik dan religius. 
Madeline berbakat dan menyukai musik, bergabung dengan paduan suara di Paroki Rosario Suci di 
Cleveland, dan menjadi asisten organis ketika dia mulai sekolah menengah di Notre Dame Academy, 
Cleveland. Madeline menulis, "Di sinilah saya mulai belajar arti dan nilai sesungguhnya atas kehidupan, 
atas panggilan hidup bakti, pengembangan hidup rohani dan integrasi." Setelah beberapa kali disermen, 
Madeline menerima panggilan Tuhan untuk "kekudusan total dan hidup integral" dan bergabung dengan 
Suster-suster Notre Dame pada tanggal 8 September 1951. Pada saat menerima busana biara, dia juga 
menerima nama baru: Suster Mary Electa. Dia kemudian kembali ke nama baptisnya dan menjadi 
Suster Madeline Mary. 
Suster memperoleh gelar sarjana dari Notre Dame College, Euclid Selatan, dan memulai pelayanannya 
di bidang pendidikan, mengajar sekolah menengah selama sembilan tahun sebelum kembali ke College 
untuk dua puluh lima tahun ke depan. Selama waktu ini, Sister Madeline Mary memperoleh gelar Master 
di bidang Musikologi dari Universitas Katolik Amerika di Washington, DC, dan Doktor, juga di bidang 
Musikologi, dari Case Western Reserve University, Cleveland. Dia adalah seorang wanita yang tulus 
dan bermartabat tanpa kepura-puraan dan kecaman dan berselera humor. Dia mendidik murid-muridnya 
dengan standar tinggi yang sama seperti yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri, dengan fokus pada 
kompetensi profesional mereka, sementara pada saat yang sama menjaga kepentingan terbaik mereka 
di hati. Sebagai Direktur Pusat Pembelajaran Seumur Hidup dan kemudian sebagai Dekan Akademik, 
Suster merasa bangga dengan prestasi murid-muridnya dan percaya bahwa setiap orang memiliki 
kemampuan untuk membuat perbedaan di dunia. 
Dari 1988-1991, Sister Madeline Mary melayani di Notre Dame Generalate di Roma melakukan 
penelitian untuk Brosur Kongregasi dan mengajar musik dan liturgi di North American College. 
Sekembalinya ke Amerika Serikat, Sister melayani sebagai Direktur Pengembangan Spiritual di Pusat 
Bergamo di Dayton, dan merupakan anggota Dewan Eksekutif United Way yang sangat dihormati dan 
Dewan Manajer untuk Institut Rainey, keduanya di Cleveland. Selama sepuluh tahun Suster melayani di 
Kantor Peningkatan Notre Dame serta bertanggung jawab atas musik dan liturgi di pusat provinsi. Sejak 
2009-2011 Sister Madeline kembali ke Roma sebagai musisi dan liturgi untuk rumah induk. 
Sekembalinya ke AS, dia melanjutkan dalam pelayanan musik dan menerapkan ketepatan dan 
keterampilan berorganisasi di Arsip sampai Maret 2016. Selama dua tahun terakhir, doanya, kehadiran 
dan penderitaan menjadi ekspresi dari bakatnya yang lengkap untuk dirinya sendiri kepada Tuhan. 
Prestasi terbesar Sr. Madeline Mary tidak berasal dari ajarannya maupun permainannya. Sebaliknya, 
prestasi terbaiknya ialah bahwa ia menjadi dirinya sendiri melalui aneka peristiwa dalam hidupnya. 
Dengan begitu rajinnya, Suster mengajar orang lain untuk mencintai musik, dia yakin benar bahwa 
“Tuhan memberi kita musik agar kita dapat berdoa tanpa kata-kata.” Semoga Suster bersukacita dalam 
pemenuhan pencariannya, “Sekarang tidak lagi saya yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam saya. ”  


