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Bentuk doa tertinggi adalah berdiam diri dengan takjub di hadapan Tuhan St. Isaac dari Siria 

Pada tanggal 27 Januari, Suster Mary Vernon Bick, 93 tahun, memasuki rumah abadi 
sewaktu ia masih menjadi penghuni rumah pemeliharaan kesehatan milik Ursulin di 
Toledo. Dilahirkan dari pasangan John Bick dan Nellie (Hassen) Bick, Suster adalah anak 
kedua dari enam bersaudara. Dia bersekolah di SD Gesu dan SMA Notre Dame di Toledo. 
Dia adalah seorang aspiran selama dua tahun sebelum memasuki Kongregasi SND pada 
tahun 1944.  

Suster memiliki cinta yang tulus kepada anak-anak kecil dan memahami mereka. Sebagai seorang 
guru anak-anak di sekolah dasar selama 48 tahun dan kepala sekolah selama dua tahun di sekolah-
sekolah dasar Keuskupan Toledo, Sister Vernon mewujudkan kualitas tertinggi pengajaran yang 
luar biasa. Moto "Hanya untuk Tuhan dan Anak-anak" mencirikan kehidupan Suster Mary Vernon. 
Dengan menghargai keunikan setiap anak, ia membantu membentuk kekuatan anak-anak dan 
mendorong kreativitas mereka, kemampuan yang juga ia bagikan dengan membimbing guru-guru 
lain. Mengajar di Sekolah Katolik Lial di Whitehouse, Ohio, Suster membawa alam dengan penuh 
kasih ke ruang kelasnya selama 26 tahun dalam pelayanan aktif sebagai guru dan asisten di sana. 
Senyumnya yang indah, sikapnya yang lembut, dan hati yang mendengarkan membuat para suster 
dan keluarga, siswa, staf pengajar dan orang tua mencintai dan menyayanginya. 

Cintanya yang lain adalah kampus Lial. Dia mencintai Sr. Maria Aloysia dan Sr. Maria 
Ignatia, dimana nama LIAL diambil dari dua nama itu. Dia mencintai alam yang menyelimuti 
dirinya di Lial dan bersukacita dengan Pencipta keindahan yang luar biasa. Dia bisa 
menyebutkan pohon, pakis, dan bunga, dan Suster Mary Vernon tahu sebagian besar 
burung penghuni Lial melalui penglihatannya dan nyanyian burung. Dengan bantuan 
seorang naturalis, dia menemukan Trillium kuning pada properti Lial, tidak ditemukan 
tumbuh secara alami di tempat lain di Ohio. Hatinya sedih ketika biara Lial diruntuhkan 
pada tahun 2007, dan dengan gembira dia kembali sebagai penduduk ke Pusat SND yang 
baru dibangun pada bulan Desember 2015.  

Suster Mary Vernon sangat mencintai Ekaristi ketika dia mempersiapkan banyak anak 
untuk Menyambut Komuni Pertama mereka. Dia juga suka berdoa. Dia pernah berkata 
bahwa buku-buku doa baik-baik saja, tetapi dia kesulitan melihat ke dalam buku doa 
dengan begitu banyak keindahan di sekelilingnya.  

Meskipun dia senang bepergian setiap tahun untuk mengunjungi keluarganya di Florida, 
pelayanan adalah prioritas. Pada tahun 2011, ketika para suster kita di New Orleans, 
Louisiana, membutuhkan bantuan selama renovasi sekolah setelah Badai Katrina, Suster 
Mary Vernon, pada usia 85, mengajukan diri untuk membantu selama dua setengah tahun. 

Jika Suster Mary Vernon mendapati Lial begitu cantik, betapa terpesona dia sekarang di 
dalam taman surgawi dan segala sesuatu yang ada di sana. Semoga dia menikmati 
kehidupan kekal barunya dan semoga dia berbagi banyak berkat kepada kita masing-
masing dan kepada Kongregasi Notre Dame.  


