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“Segala sesuatu mungkin bagi Allah.” 

Hadiah Hari Tahun Baru yang berharga dari Tuhan diberikan kepada Michael dan Mary 
Elizabeth (Fuchs) Gresko dan putri mereka yang berumur satu tahun, Agnes — yaitu 
kelahiran Marianne Bernardine! Keluarga itu segera pindah dari Pennsylvania ke 
Cleveland dan menjadi anggota Paroki St. Wendelin di mana Agnes kemudian menjadi 
organis gereja dan Marianne, yang berbakat dengan suara yang indah, adalah anggota 
paduan suara terkenal. Mr Gresko memiliki toko kelontong di mana anak-anak membantu 
orang tuanya belajar bertanggungjawab. Imannya yang mendalam dari orang tua, 
kebanggaan pada warisan dan budaya Slovakia mereka, dan partisipasinya dalam 
kelompok pemuda paroki sangat memengaruhi tahun-tahun pembentukan pribadi  
Marianne. Dia mengagumi para Suster Notre Dame, yang dia cintai dan hormati sebagai 
gurunya di SD dan Sekolah Menengah Notre Dame. Selaras dengan rencana Tuhan untuk 
hidupnya, dan dengan izin erta restu dari orang tuanya, Marianne masuk biara ND 
sebagai postulan pada 8 September 1942; dia lulus dari SMA pada bulan Juni berikutnya. 
Sewaktu menerimabusana biara ia menerima nama Suster Mary Teresita. 
Kebutuhan akan guru sangat besar, sehingga sebagai novis II dan selama sepuluh tahun 
berikutnya, Suster diutus untuk mengajar SMP. Ia kemudian memperoleh gelar sarjana 
muda dari Notre Dame College dan gelar master dalam bahasa Inggris dari Universitas 
Notre Dame, Indiana. Pelayanannya dalam pendidikan membentang lebih dari lima puluh 
tahun. Pada tahun 1969, Suster Mary Teresita berperan penting dalam pembentukan 
Sekolah Menengah Katolik Cleveland Central, penggabungan empat sekolah menengah 
katolik milik paroki, dan menjadi asisten direktur. Sekolah ini beroperasi di tiga kampus 
dengan siswa dan guru bepergian dengan bus sepanjang hari untuk pelajaran dan 
kegiatan ex-school. Pada tahun 1972, Suster diutus ke Raleigh, Carolina Utara, di mana ia 
melayani sebagai kepala sekolah di Sekolah Menengah Kardinal Gibbon yang dibuka 
kembali. Di mana pun dia melayani selama bertahun-tahun, Suster membina kelompok 
paduan suara dan musik sehingga para penonton terpesona dan menimbulkan percaya 
diri kepada para siswa.  
Suster Mary Teresita menerima sertifikasi sebagai konselor profesional berlisensi dari John Carroll 
University dan berkarya selama 11 tahun di Regina High School. Dia mencintai anak-anak di sana 
dan menganggapnya sebagai kehormatan dapat membantu melihat potensi mereka, terutama 
melalui pendidikan lebih lanjut.  
Ketika dia kembali ke Pusat Provinsi pada tahun 1998, Suster terus melayani, membantu di mana 
diperlukan — di kantor telepon, di Ruang Arsip, koordinator transportasi dan di Jalur Telepon Doa. 
Dia akan berkata, “Saya mencintai apa yang saya lakukan dan menjadikan diriku semakin baik!” 
Sungguh bersyukur atas kesetiaan Tuhan kepadanya, Suster Mary Teresita memberikan contoh 
kekuatan roh bahkan ketika kondisi fisiknya menurun dalam beberapa bulan terakhir. Dia memuji 
dan memuliakan Tuhan di tahun-tahun terakhir dengan bernyanyi, bersenandung dan bersiul 
sebagai doa tak kunjung putus Kekasihnya. Semoga dia beristirahat di hadirat-Nya. 


