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“…kita, seperti Maria, membawa Kristus kepada sesama.”  (Konstitusi, Artikel 2) 

 
Ruth adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang lahir dari Leo dan Mary (Beattie) 
Lynch. Setelah lulus dari Sekolah Dasar St. Aloysius, ia masuk sekolah menengah umum 
tetapi menjadi anggota klub remaja paroki. Di sanalah seorang teman 
memperkenalkannya kepada para Suster Notre Dame. Di tengah kelas 2 SMA, keluarga 
itu pindah ke Los Angeles, California, tempat Ruth bekerja paruh waktu sebagai operator 
informasi untuk Southern California Bell Company. Setelah enam bulan, Ny. Lynch jatuh sakit 
dan keluarganya pindah kembali ke Cleveland. Pekerjaan Ruth dipindahkan ke Ohio Bell di mana 
dia bekerja selama tiga tahun lagi sebelum memasuki biara pada tanggal 2 uFebruari 1946. 
Sewaktu menerima busana biara, dia menerima nama baru: Sister Mary Therese Ann. Bunda 
Maria dan St. Teresia Kecil terus menjadi teladan dan teman dalam perjalanan hidupnya. 

Sebagai novis tahun kedua, Suster Mary Therese Ann diutus untuk mengajar TK dan kelas satu. 
Cintanya kepada anak-anak Tuhan terutama terlihat ketika dia mempersiapkan mereka untuk 
menerima Komuni Pertama. Suster mengajar selama sepuluh tahun di Ohio sebelum diutus ke 
California pada tahun 1957. Di sana, di Provinsi Rosa Mystica, ia mengabdi selama tiga puluh 
delapan tahun untuk pelayanan pendidikan di lima belas sekolah yang berbeda. Sr. Mary Therese 
Ann selalu sangat rajin dalam mempersiapkn pelajaran-pelajarannya. Seorang siswa kelas dua 
(yang sekarang menjadi guru) menulis: “Hal terpenting yang dapat dilakukan seorang guru adalah 
memupuk kebaikan yang sudah ada dalam diri setiap siswa. Engkau tidak pernah puas dengan 

yang terbaik yang bisa ditawarkan seseorang. Pengaruhmu membantu saya menetapkan 
standar pribadi yang tinggi yang saya coba jalani. "   

Suster mempunyai pengalaman mengajar dan menjadi tutor dan juga membantu belajar bagi 
anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dan mereka yang berasal dari latar belakang 
ekonomi yang beragam. Perjuangan pribadinya sendiri dengan belajar memberinya pengertian 
dan menerima mereka dengan sepenuh hati.  

Pada tahun 1995, meskipun Suster mencintai California - para suster, daerahnya, orang-orang dan 
keluarga yang dia layani - dia tahu sudah waktunya untuk pulang ke Chardon. Peralihan ke Ohio 
tidak mudah, tetapi ada kebahagiaan ketika dia terhubung kembali dengan keluarganya dan 
menjalin persahabatan baru dengan para Suster. Dalam banyak hal, kehidupan Suster ditandai 
dengan penderitaan, terutama karena penglihatannya terus memburuk. Tetapi selera humornya, 
senyumnya yang hangat dan ramah serta kebaktiannya dalam adorasi menjadi hadiah bagi 
semua. Dengan rosario di tangan, kesetiaan untuk doanya di vigil sebelum Sakramen Mahakudus 
adalah pelayanannya yang paling berharga. Ujud-ujud dunia dan para suster di California tidak 
pernah dilupakan. Semoga Suster Mary Therese Ann beristirahat dengan tenang dalam pelukan 
penuh kasih dari Yesus kita yang lembut ketika dia melihat dia berhadapan muka!  


