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Inilah aku, Tuhan. Utuslah aku.  
Suster Dwina Marie adalah anak ketiga dari Myron and Alice Cambel-Filkins Towles yang berjumlah 
lima orang. Dwina menganggap dirinya sangat beruntung telah menjadi anak tengah. Kemudian dia 
menulis, “Saya sangat senang dan bahagia dan beruntung menjadi anak tengah, mengetahui mereka 
yang lebih tua dan mereka yang lebih muda sepanjang hidup saya. Saya sangat dekat dengan 
keluarga saya dan sangat menikmati menjadi bagian dari mereka.”  
Setelah lulus dari Sekolah Dasar St. Augustine di Culver City, Dwina melanjutkan di SMA Notre 
Dame, Los Angeles. Persahabatannya dengan Suster Mary Cordelia May dan Suster Mary Giovanne 
Vidoni menumbuhkan keinginan untuk menjadi SND. Dwina memasuki Kongregasi pada 2 Februari 
1955. Sewaktu menerima busana biara ia juga menerima nama baru: Suster Mary Alice Timothy. 
Kemudian dia kembali ke nama baptisnya menjadi Suster Dwina Marie.   
Pada tahun 1982, Sr. Dwina Marie menghadiri Kongres Nasional di Chardon, Ohio. Salah satu hal 
penting dari pengalaman ini adalah kesempatan untuk mengenal suster-suster lain yang masuk SND 
bersamanya. Suster kemudian berkata: “Setelah pesta sendirian di California, saya sangat senang 
sekarang bertemu dengan sekitar delapan belas suster seangkatan.”  
Sebagai SND, Sr. Dwina Marie melayani di berbagai karya kerasulan - pendidikan dasar, perawatan 
kesehatan, dan pelayanan di komunitas. Selama tahun-tahun kerasulannya Suster dibimbing oleh 
pepatah, “Ke mana kamu pergi, bawalah hatimu dan kamu akan selalu menyesuaikan diri dengan 
situasi baru. Kamu akan menjadi anggota yang baik di mana kamu berada.“   
Sr. Dwina Marie menyukai tugas apapun yang diberikan kepadanya, namun yang paling disukainya 
ialah berkarya di Kamar Jahit di Pusat Notre Dame. Suster memasang tanda di dekat pintu yang 
berbunyi: “Selamat datang! Aku senang menerima aneka jahitan.” Dia menyapa setiap sister seolah 
memenuhi kebutuhan lemari pakaiannya adalah hal terpenting yang harus dia lakukan hari itu. Tidak 
ada permintaan yang terlalu kecil atau terlalu sulit. Ketenangan, kesabaran, dan cinta adalah 
keunggulan layanannya bagi komunitasnya.  
Mulai tahun 2006, Suster melayani sebagai pendoa dan hadir di antara para suster di rumah provinsi. 
Terlepas dari keterbatasan fisiknya, ia melanjutkan cintanya berkebun melalui perhatiannya pada 
penanaman di halaman yang berdekatan dengan ruang perawatan kesehatan. Dia juga menikmati 
merajut dan merenda, menceritakan kisah lucu, dan mengerjakan jigsaw puzzle. 
Sr. Dwina Marie pindah ke Mary Heath of the Sick di Newbury Park pada awal Mei 2018. Meskipun 
kepergian Suster sudah diantisipasi, itu terjadi lebih cepat daripada yang diharapkan para suster.    
Suster akan dikenang sebagai seseorang yang menggunakan bakatnya dalam melayani orang lain. 
Dia memiliki poster di ruang jahitnya yang berjudul  “Menjahit dengan CINTA” dengan gambar 
seorang ibu yang menyulam potongan kain berbentuk hati. Ini adalah rahasia Suster Dwina Marie. 
Semua yang dia jahit untuk orang lain, dia jahit dengan cinta. Semua yang dilakukan Suster Dwina 
Marie untuk orang lain, dia lakukan dengan cinta.  

Semoga ia beristirahat dalam damai abadi. 


