
Berita Dukacita 
 
SUSTER EVELYN MARY   ND 4613 
(dahulu Suster Mary Clareanne) 
 
Evelyn Therese SATANEK 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, AS 
Tanggal dan Tempat Lahir: 17 Desember, 1933 Lakewood, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1954 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 26 Mei, 2018 Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Doa Arwah: 31 Mei, 2018 Pusat Provinsi, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Makam: 01 Juni, 2018 Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio 
 
Evelyn Therese adalah anak tengah yang lahir dari John dan Anna (Kachurik) Satanek. Ia 
sangat mencintai kedua orangtuanya dan kedua saudara kandungnya yang selalu menjadi 
bagian berharga dalam hidupnya. Relasi dekat antara ortu dan anak-anak membuat masa 
kecil Evelyn sangat bahagia karena dapat bermain, bekerja dan berdoa bersama. Sejak kecil 
ia tertarik kepada St. Therese dan berdevosi khusus kepadanya. Dan ia ingin meniru 
spiritualitas dan kehidupan doanya. Dia telah bertemu dan mengagumi para Suster Notre 
Dame di SD St. Sirilus dan Metodius dan kemudian di Sekolah Menengah Notre Dame. 
Setelah lulus, ia masuk Kongregasi pada tanggal 8 September 1951, dan waktu menerima 
busana biara ia menerima nama baru: Suster Mary Clareanne. Di kemudian hari, dia kembali 
ke nama baptisannya: Evelyn  
Sister Evelyn Mary menerima gelar sarjana dalam bidang pendidikan dari Notre Dame 
College, South Euclid, Ohio; gelar master dalam geografi dari Boston College di 
Massachusetts; dan gelar doktor di bidang psikologi pendidikan dari Case Western Reserve 
University di Cleveland, Ohio. Pelayanannya di bidang pendidikan berlangsung selama empat 
puluh tahun. Dia melayani sebagai guru di SMP; dosen pendidikan di St. John College dan 
Notre Dame College; dan ia menjadi nara sumber bagi para guru sekolah menengah di 
Sekolah Julie Billiart, Lyndhurst, Ohio. Suster Evelyn Mary adalah pembelajar seumur hidup 
dan mampu beradaptasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Dia mendedikasikan 
dirinya untuk keunggulan dalam pendidikan Katolik saat dia menanamkan cintanya sendiri 
untuk belajar dengan kelas yang terorganisir dengan baik. Dia adalah seorang guru yang 
sadar akan tugas-tugasnya, jujur dan lugas yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
individu murid-muridnya. Pada tahun 1972, Suster terpilih sebagai Pendidik Luar Biasa 
Amerika, penghargaan nasional tahunan berdasarkan kontribusi luar biasa untuk kemajuan 
pendidikan tinggi, prestasi dan kepemimpinan. Keahlian profesionalnya dihormati dan 
dihargai. Senyum yang hangat dan ramah membuat setiap orang dekat dengannya.  
Setelah pertemuan santai satu musim panas bertahun-tahun yang lalu, Sister Evelyn Mary 
dan Sister Mary Ann Tusai mengadakan pertemanan yang unik dan langgeng. Mereka senang 
mendaki dan berkemah, menjelajah dan bepergian, menemukan Tuhan dalam semua ciptaan. 
Selama dua belas tahun mereka bekerja tanpa lelah dalam mendaur ulang logam untuk 
mendapatkan dana untuk sekolah-sekolah dalam kota. Ketika Sister Evelyn Mary pindah ke 
Pusat Provinsi, dia juga membantu di Komisi Panggilan dan Pastoral Care di Heather Hill. Di 
tengah-tengah jadual yang padat, ia masih mempunyai waktu membuat barang-barang untuk 
Butik Notre Dame. 
Pada tahun 2015, Suster menderita stroke sehingga ia tidak dapat berbuat banyak. Namun 
dalam menanggung penyakitnya ia tetap memancarkan rasa damai melalui kelembutan dan 
disposisi yang menyenangkan, dan tetap menunjukkan kebaikan hati melalui senyumnya. 
Sukacita terbesar Sr. Evelyn Mary adalah membenamkan dirinya dalam cinta kasih Tuhan 
yang berlimpah. Sepanjang menyandang penyakitnya selama tiga tahun terakhir ini, Suster 
menerimanya dengan kepercayaan dan pasrah diri. Setiap hari dia sedikit lebih dekat dengan 
visi terakhir hidupnya — bersatu dengan Allah. Semoga Sister Evelyn Mary sekarang dalam 
pelukan cinta tak terbatas Allah kita yang mahabaik.   


