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Catherine Dorothy adalah anak kedua dari empat bersaudara yang lahir dari Adam dan Lottie 
(Stanczyc) Romancik. Dia dan saudara-saudaranya dibesarkan di sebuah rumah yang dipenuhi 
cinta di mana orang tuanya memupuk iman yang kuat dan kebanggaan mereka dalam warisan 
Slovakia. Ketakutan awal Catherine terhadap sekolah berkembang menjadi seorang siswa yang 
haus akan pengetahuan dan terpesona oleh keajaiban kehidupan akademik. Setelah lulus dari 
Sekolah Dasar Bunda Penasehat yang Baik di Cleveland, Ohio, Catherine diterima di St. Stephen 
High School, Cleveland. Selama empat tahun yang bahagia ini, dia melakukan berbagai pekerjaan 
untuk menutupi biaya kuliah. 

Keinginannya akan panggilan religius dipertimbangkan dari waktu ke waktu. Di tahun pertamanya, 
Catherine dituntun untuk menerima panggilan menjadi Suster Notre Dame; keputusan ini 
memberinya rasa damai dan kepuasan. Dia menjadi postulan pada tanggal 8 September 1946, 
dan pada saat Penerimaan busana biara dia menerima nama Suster Mary Roy. 

Suster Mary Catherine memperoleh gelar sarjana dalam bahasa Prancis dan sejarah dari Notre 
Dame College di Euclid Selatan, Ohio, dan gelar master dari John Carroll University di Universitas 
Heights, Ohio. Suster mengajar di sekolah menengah di Keuskupan Cleveland selama lebih dari 
tiga puluh tahun. Dia adalah seorang guru yang energik dan berbagi cinta untuk belajar dengan 
murid-muridnya, terutama dalam mengajar bahasa Prancis, dengan sejarah yang kaya dan 
dimensi multikultural. Seorang penulis berbakat, dia ikut menulis seri buku teks agama Cahaya 
Dunia untuk siswa sekolah menengah. 

Pada tahun 1987 Suster pindah dari pengajaran kelas formal ke bidang pelayanan kedua. Dia 
menerima sertifikasi sebagai Karya Pastoral dan melayani selama enam tahun di paroki St. 
Michael Canton, Ohio. Pada tahun 1993 Suster Mary Catherine beralih ke pelayanan yang 
menyenangkan hatinya, yaitu Pastoral Rumah Sakit. Dia menyadari bahwa "setiap orang setiap 
secara alami merupakan rohani," dan menganggapnya sebagai sebuah keistimewaan untuk 
menemani pasien dan keluarga mereka di saat-saat paling rentan dan sakral antara hidup dan 
mati. Suster melayani dengan tim pengurus pastoral interdenominasi dan sebagai sukarelawan 
dalam mengkoordinasikan perawatan spiritual selama empat belas tahun berikutnya. 

Kembali ke Chardon pada tahun 2008, Suster Mary Catherine melanjutkan pelayanan pastoral di 
Rumah Sakit Universitas, Geauga Medical Center. Di pusat provinsi, dia mencurahkan banyak 
waktu untuk karya layanan doa, berbicara dengan para penelepon dan berdoa bersama mereka. 
Pada tahun 2011 Suster mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin redaksi untuk Doa-doa 
Notre Dame, sebuah buku doa untuk Suster-suster Notre Dame di AS yang mencerminkan Kantor 
Church Divine. 

Kasih karunia dan keanggunan tercermin dalam kesetiaannya pada kehidupan yang kepadanya 
dia dipanggil. Ketertarikan dan kepeduliannya terhadap orang lain diberikan secara cuma-cuma. 
Dengan sikap positif di tengah tantangan fisiknya sendiri, Suster Mary Catherine tidak pernah ragu 
untuk memperkaya kehidupan semua yang dia temui setiap hari. Semoga dia bersukacita dalam 
cinta tanpa syarat dari Tuhan kita yang baik dan penuh kasih. 


