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Patricia dan dua adik laki-lakinya adalah anak dari Charles dan Florence (Freibott) Pasek, yang 
memupuk semangat kekeluargaan sejak anak-anak mereka lahir, tumbuh dan berkembang 
dalam lingkungan iman yang kokoh serta pengbdian orang tua mereka kepada Bunda Maria. 
Semua anggota keluarga saling menghargai karena merupakan sumber berkat dan 
kegembiraan. Di kelas, Patricia adalah murid tertinggi dan ia kurang senang bersekolah sampai 
ia masuk di SA Putri Notre Dame tahun 1944 di mana ia berharap menjadi perawat. Keinginan 
ini berangsur-angsur berubah ketika dia belajar tentang kehidupan religius dan memutuskan 
untuk masuk Suster-suster Notre Dame. Dia menjadi postulan pada 8 September 1948 dan 
pada waktu menerima busana biara ia juga menerima nama baru: Suster Mary John Therese. 
Kemudian, ia kembali ke nama baptisnya, Patricia.  

Suster Mary Patricia memperoleh gelar Sarjana Sains dalam bidang kimia dari Notre Dame College, 
South Euclid, Ohio, dan gelar Master of Science dari Universitas Katolik Amerika di Washington, DC. 
Pelayanan Suster dalam bidang pendidikan berlangsung lebih dari dua puluh lima tahun. Dia adalah 
seorang guru yang luar biasa, ingin menanamkan cinta dan rasa hormatnya pada sains, terutama kimia 
dan fisika. Para siswa sekolah menengah segera menyadari bahwa kehadirannya yang penuh disiplin 
memancarkan jiwa yang lembut dan berhati emas.  

Selalu siap melayani, Suster Mary Patricia menanggapi dengan kemurahanhati yang khas ketika diminta 
untuk mengampu tugas sebagai formator pembinaan awal. Selama empat belas tahun, kadang-kadang 
bersamaan dengan tugas mengajar, Suster membimbing para pemudi dalam semua tahap pembinaan 
mereka. Dia memiliki akal sehat, kesabaran dan kebaikan hati saat dia mengarahkan para formande yang 
menjadi tanggung jawabnya.  

Suster Mary Patricia beralih ke bidang pelayanan ketiga ketika diutus untuk melayani para suster di 
komunitas. Selama beberapa tahun ia membantu di Generalat di Roma. Di sini, di Chardon, dia 
mengkordinasi kegiatan untuk para suster yang tinggal di Pusat Perawatan Kesehatan dan menjadi 
kurator Ruang Sejarah dan Warisan provinsi. Dia bekerja di Kantor Misi, ia dapat dengan baik 
menjangkau para donor serta sahabat kenalannya. Baru-baru ini, Suster terkenal karena pelayanannya 
sebagai fotografer komunitas. Selama dua belas tahun terakhir, ia bekerja tanpa lelah untuk 
mendokumentasi kegembiraan dari kehidupan sehari-hari dan acara-acara khusus. Orang selalu 
berharap melihat kamera dan mendengarnya berkata, "Senyumlah yang lebar agar dapat dilihat semua 
orang!"  

Suster mencintai alam, senang berada di luar ruangan, tukang kebun ulung dan anggota 
paduan suara yang berbakat. Sebagai penderita kanker, ia membantu mengatur Relay for Life 
dan memberikan dukungan yang menghibur bagi orang lain, terutama mereka yang 
menghadapi dampak kanker. Sr. Mary Patricia adalah seorang pendoa yang mencerminkan 
kebaikan Allah bagi siapa saja yang ia temui setiap hari.  Semoga Suster bahagia dalam 
pelukan Yesus, Sang Mempelai Abadi.   


