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“Di hadapan para malaekat aku akan melambungkan pujian kepada-Mu, ya Tuhan.” 
 

Mary Louise adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang lahir dari Edward dan Florence 
(Weber) Mahon. Dia menghabiskan masa kecilnya dalam keluarga yang memupuk kehidupan 
beriman dan ikatan keluarga yang langgeng. Sepanjang hidup, Mary Louise mengingat dan 
menghargai banyak petualangan yang dia nikmati bersama saudara-saudarinya. Dia bersekolah di 
St. Michael High School di Cleveland di mana dia bertemu dengan para Suster Notre Dame. Sejak 
tahun pertamanya di sana, Mary Louise mengenali dan ingin menanggapi panggilan Tuhan untuk 
menjadi seorang religius. Namun ibunya meminta untuk bekerja dua tahun setelah lulus. Setelah 
dua tahun sebagai operator jarak jauh di perusahaan telepon lokal, Mary Louise memasuki 
novisiat pada tanggal 8 September 1955, dan pada saat menerima busana biara ia juga menerima 
nama baru: Suster Mary Ann Patrick.  
 
Karya kerasulan pertama yang diterimanya adalah sebagai asisten guru di Sekolah Julie Billiart di 
Cleveland selama dua tahun dan kemudian di kampus Lyndhurst yang baru sampai tahun 1959. 
Pelayanannya dalam kongregasi berlangsung selama 62 tahun. Suster Mary Ann Patrick dikenal 
dan dicintai dalam komunitas untuk berbagai cara, besar dan kecil, di mana ia merawat orang lain: 
menyediakan makanan, sebagai asisten perawat, sebagai resepsionis dan pustakawan, sebagai 
pengasuh dan pendamping, dan selama empat belas tahun terakhir sebagai anggota Tim 
Perawatan Pastoral di Pusat Perawatan Kesehatan Chardon.  
 
Setiap tugas baru, baik di pusat-pusat provinsi Ansel Road atau Chardon, di lingkungan sekolah di 
Notre Dame Academy di Middleburg, Virginia, dan Regina High School di Euclid Selatan, 
memberikan kesempatan untuk melayani dengan cara yang tenang dan sederhana. Karena tinggi 
badannya, Suster dicirikan sebagai “raksasa yang lembut,” menawarkan hati yang penuh kasih 
terutama terhadap mereka yang menderita atau rentan. Di rumah perawatan dan sebagai anggota 
Tim Pastoral, Suster Mary Ann Patrick hadir dengan tenang. Iman dan kepercayaannya yang 
seperti anak-anak berakar pada pengabdian yang besar kepada para malaikat. Dalam 
penerimaannya yang ramah terhadap semua orang yang ditemuinya, dia menemukan kebenaran: 
Jangan lupa menjamu orang asing, dengan melakukan ini, beberapa telah melihat malaekat 
sebagai tamu, tanpa menyadarinya.  
 
Pada pertengahan September, Sister didiagnosa menderita kanker pankreas. Situasi ini 
merupakan babak baru dalam hidupnya. Bahkan dalam kesakitan, senyumannya yang tulus, 
hangat, dan kedamaiannya terus memancarkan rasa sejahtera dan selamat datang. Suster Mary 
Ann Patrick adalah wanita yang penuh doa, yang semangatnya lembut dan sederhana serta umur 
pelayanannya mengungkapkan cintanya kepada Allah kita yang baik dan ramah. Dia pulang ke 
rumah Bapa dengan tenang, damai dan lembut. Keinginan hatinya telah terpenuhi. Semoga dia 
beristirahat dalam damai! 


