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“TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang 
berharap akan kasih setia-Nya.” Mzm 147 

 
Terlahir sebagai Carol Lois, dia adalah anak tertua dari dua bersaudara yang lahir dari Robert dan 
Clara (Gozdowski) Nadolny. Dilahirkan di Toledo, Carol dibesarkan di dekat Gereja Katolik St. 
Anthony dalam masyarakat Polandia, di mana ia bersekolah di sekolah dasar di bawah asuhan 
para Suster Felician. Para Suster ini memiliki pengaruh besar pada anak-anak dan mengajar 
mereka untuk menjalani hidup mereka untuk orang lain.  

Carol bersekolah di SMA Notre Dame tempat dia pertama kali bertemu Suster-suster Notre Dame. 
Lulus pada tahun 1954, ia menjadi postulant SND pada tahun yang sama. Pada tahun 1955 ia 
menerima busana biara dan menerima nama baru: Suster Mary Antoni. Dia memupuk cinta 
kepada Maria dan di tahun-tahun berikutnya dia selalu membawa rosario di sakunya dan mencoba 
untuk berdoa lima belas puluhan rosario sampai akhir hari.  

Setelah menerima gelar dalam Pendidikan dan Sejarah, Suster berkarya dalam bidang pendidikan 
dasar selama 13 tahun di Keuskupan Toledo, dan 11 tahun mengajar Agama dan Ilmu-ilmu Sosial 
di sekolah-sekolah menengah di Norwalk, Fremont, dan Notre Dame, Toledo. Kegembiraan 
terbesarnya adalah mengajar di almamaternya. Setelah memperoleh gelar Magister Administrasi 
Pendidikan pada tahun 1974, Suster melayani sebagai kepala sekolah atau asisten kepala sekolah 
di Sekolah Dasar St. Wendelin, Sekolah Menengah Fostoria dan St. Mary, Sandusky. Suster juga 
seorang instruktur perguruan tinggi di Notre Dame College of Ohio Extension.  

Setelah mengajar selama 34 tahun, ia membantu penghuni di Aurora House dengan keuangan dan 
administrasi lainnya. Pada tahun 1993, Suster menjadi Koordinator Manajemen Material di Proyek 
Aurora (House), posisi yang ia hargai hingga 2007. Sister senang terlibat dan melayani orang lain. 
Dia memastikan bahwa penghuni di Aurora memiliki kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Ketika 
dia pensiun dari posisi itu karena masalah kesehatannya, dia mengatakan, “Saya pensiun dari tempat 
yang indah ini di mana saya merasa senang bekerja dengan para wanita yang berusaha 
memperbaiki kehidupan mereka dan anak-anak mereka.” para wanita ini dengan penuh rasa 
terimakasih mengatakan bahwa Sr. Mary Antoni selalu menyediakan segalasesuatu untuk kami dan 
ia merupakan pelindung penghuni Aurora House.   

Selain semua ini, Suster merelakan waktunya untuk setiap hari bergabung ke Bread Run, Komite 
Perdamaian dan Keadilan, dan sebagai sukarelawan di Rumah Sakit Toledo dan Rumah Sakit St. 
Anne.  

Di tahun 2016, Suster tinggal di Ursuline Center di mana selama tiga tahun suster tinggal di sana 
dengan tenang dana man. Ia memberikan dirinya kembali kepada Allah dalam usia 83 tahun dan 
telah menyandang hidup bakti selama 62 tahun. Dia, tidak diragukan lagi, sekarang menuai 
ganjaran dari hidup pelayanan yang tenang kepada orang lain. Semoga dia beristirahat dalam 
damai abadi.   


