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“Dalam melayani mnusia, Tuhan dimuliakan.” (Pastor Joe McNulty) 

Janet adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Henry dan Mary (Basel) Kondrat. Dia 
menceritkan masa pertumbuhannya yang sangat normal dan dibimbing oleh sebuah kebahagiaan 
dan kasih sayang keluarga. Dalam hidupnya, ikatan yang kuat dan langgeng merupakan sumber 
energi dan kehidupan karena semua kegembiraan dan keprihatinan yang dialami atau dirasakan 
melalui kehidupan doa sehari-hari. Dia melihat keluarganya sebagai janji Allah dari cinta dan 
harapan untuk dunia kita. Janet bersekolah di SD St. Ann, Cleveland Heights dan melanjutkan 
SMA di Regina, Euclid Selatan. Dia mengisahkan bahwa tahun-tahunnya di sekolah menegah 
“berperan yang sangat penting dalam hidupku sebagai sebuah pengalaman yang kudapatkan dan 
membantuku untuk merealisasikan panggilanku.” Hanya satu bulan setelah kelulusan tepatnya 
tanggal 2 Juli 1959, Janet masuk biara Suster-Suster Notre Dame dan pada waktu menerima 
busana biara, iapun menerima nama baru: Suster Mary Anthon. Di kemudian hari, ia kembali ke 
nama baptisnya, Janet.  

Selama dua puluh enam tahun, ia mendedikasikan hidupnya dengan melayani para suster di 
komunitas dengan kreatifitasnya dalam hal menyiapkan makanan. Dia belajar dengan cepat 
bagaimana menyediakan hidangan dalam jumlah yang tepat, mengumpulkan resep favorit dan 
belajar tentang menyiapkan hidangan dengan menu yang baik. Dia senang menambahkan 
“sentuhan rasa istimewa” dalam masakannya dan selalu ingin memperdalam karunianya dengan 
membaca, belajar dari sesama juru masak dan dari mereka yang ia layani.  

Pada tahun 1987, Sr. Mary Janet mendapatkan tugas baru, yakni sebagai sekretaris dan kepala 
kantor. Sambil belajar untuk mendapatkan Associate Degree dalam Bisnis Terapan, ia membantu 
sebagai sekretaris di Sekolah St. Michael dan Metro Catholic Parish School, keduanya ada di 
Cleveland. Selama dua puluh satu tahun, sebagai kepala kantor di Paroki St. Augustine, 
Cleveland, hatinya selalu ada bersama dengan orang-orang miskin, mencoba untuk menanggapi 
kebutuhan mereka dengan ada bersama mereka dan merawat mereka dengan baik demi 
kesejahteraan mereka. Sebagai seorang yang lemah lembut, kehadirannya diterima dan 
merupakan lambang keaggungan, ia menjangkau dengan kebaikan, integritas dan belas kasih. Dia 
belajar bahasa isyarat, mengiringi musik dengan bermain gitar pada waktu Misa hari Minggu, 
menjadi sukarelawan untuk segala kebutuhan dan membantu paroki agar tetap berjalan lancar. Di 
dalam kehadirannya, setiap orang merasa dicintai.  

Spiritualitas orang asli Amerika adalah sesuatu yang istimewa bagi Sr. Mary Janet; ia 
mengagumi karunia Allah dalam ciptaan sambil berkemah, mendaki gunung, berjalan kaki 
dan mengamati aneka burung. Dia dapat mengenali bunga-bunga liar yang paling kecil. 
Tiga tahun lalu, ia didiagnosa mengidap penyakit parkinson dan timbulnya demensia dini. 
Dia ditantang untuk "menyerah" dari apa yang ia cintai. Wanita pendoa, penuh 
keheningan, kesederhanaan dengan binar di kedua bola matanya dan senyum hangat 
bagi semua orang, terus mencerminkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Semoga dia 
beristirahat dengan tenang dalam pelukan Yesus yang penuh kasih.  


