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SUSTER MARY JANE  ND 4031 

(dahulu Suster Mary Joanette) 
 
Mary Jane OLATTA 
 
Provinsi Kristus Raja, Chardon, Ohio, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 31 Januari, 1925 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 17 Agustus, 1944 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Minggal: 03 November, 2019 Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Ibadat Arwah: 11 November, 2019 Pusat Provinsi, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 12 November, 2019 Makam Kebangkitan, Chardon 
 
Mary Jane adalah anak tengah dari tujuh anak yang lahir dari John dan Anna (Noga) Olatta. Mereka 
tumbuh selama Depresi Hebat, tetapi ada banyak hari bahagia di rumah mereka di mana iman yang 
kuat dan ikatan keluarga yang selalu dipupuk. Sebagai istri dan ibu yang berbakti pada masa 
ekonomi yang sangat sulit, ibu Mary Jane memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Percaya pada 
Tuhan, cinta untuk belajar, kebaikan dan perhatian terhadap orang lain menjadi ukuran karakternya.  
 
Setelah menyelesaikan sekolah dasar di sekolah paroki St. Hironimus, Mary Jane bersekolah di 
Notre Dame Academy di Cleveland, bekerja sepulang sekolah untuk membantu membayar uang 
sekolah. “Sulit untuk mengungkapkan bagaimana cara para Suster di Notre Dame Academy 
memengaruhi hidup saya dengan keceriaan, doa, bimbingan, dan pengarahan mereka.” Pada 2 
Februari 1942, di tahun terakhir SMA-nya, Mary Jane menjadi seorang postulan. Sewaktu menerima 
busana bir ia mendapatnama baru: Suster Mary Joanette. Kemudian dia kembali ke nama baptisnya 
yaitu: Suster Mary Jane.  
 
Suster memperoleh gelar sarjana dan magister dalam bidang pendidikan dari St. John College di 
Cleveland dan kemudian, gelar magister dalam sejarah dari Universitas Georgetown di Washington, 
DC. Seluruh kehidupan Sr. Mary Jane dikhususkan untuk berbagai bentuk pendidikan. Dia melayani 
di sekolah dasar selama dua puluh delapan tahun, mengajar setiap kelas, kecuali kelas satu, sering 
melayani sebagai guru, kepala sekolah, dan atasan secara bersamaan. Suster adalah seorang guru 
di Regina High School di South Euclid, Ohio, di mana dia menjadi mentor bagi banyak guru awam. 
Dia berpandangan positif dan membesarkan hati orang lain, dan selama bertahun-tahun 
mempertahankan persahabatan yang telah terbentuk. 
 
Suster Mary Jane senang membantu di perpustakaan sekolah dan selama satu tahun, di 
perpustakaan Generalat. Sebagai pembaca yang rakus, dia selalu memiliki setumpuk buku, 
terutama sejarah dan misteri - itu adalah hobi terbesarnya! Dia melayani Keuskupan Cleveland 
sebagai Direktur Kurikulum selama enam tahun dan, selama tujuh belas tahun, adalah asisten yang 
tak ternilai dalam arsip provinsi, selalu tepat dan terperinci dalam mencatat dan memverifikasi 
informasi komunitas.  
 
Sebagai seorang pembelajar seumur hidup, Suster sering bepergian, setelah menerima 
Penghargaan Fulbright untuk belajar di India dan lima belas hibah dari Endowment Nasional untuk 
Kemanusiaan. Dia juga melakukan perjalanan setiap musim panas dengan para suster dalam 
"kelompok liburan" -nya. Selama tiga puluh tujuh tahun terakhir teman-teman istimewa ini berbagi 
kehidupan, tawa dan keindahan serta keajaiban ciptaan.  
 
“Salah satu kegembiraan dan keistimewaan terbesar saya adalah menjadi anggota komunitas yang 
luar biasa ini yang telah memungkinkan saya untuk menguduskan seluruh hidup saya kepada 
Tuhan. Itu telah memberi saya begitu banyak kesempatan untuk memperkaya kehidupan rohani 
saya dan memungkinkan saya sebagai seorang pendidik untuk menyentuh dan tersentuh oleh 
banyak siswa yang saya temui. ”Suster telah merayakan Yubile Sukacita di musim panas yang lalu. 
Semoga dia mengetahui sukacita abadi sewaktu dia memandang Sang Kekasih dari muka ke muka.  


