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Konstitusi, Artikel 52 

 

Lahir dari pasangan Louis dan Caroline (Heinsohn) Meng di Genoa, Ohio, dan dibaptis dengan 

nama Helen Mary, dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Setelah bersekolah di Tingkat 

Dasar (SD-SMP I) Clay-Genoa dan SMA Notre Dame, dia masuk SND pada tahun 1946 dan 

menerima nama Suster Mary Damian, nama yang sesuai dengan orang kudus yang diteladaninya 

dalam merawat orang sakit.  

Selama tahun-tahun awal pelayanan, Suster adalah seorang guru dan kepala sekolah di sekolah-

sekolah Katolik di Keuskupan Toledo. Dia senang mengajar para siswa di Kelas 1 dan 2 karena 

mempersiapkan mereka untuk Komuni Pertama.  

Pada tahun 1970 Suster menjadi Perawat Praktis Berlisensi yang melayani di Pusat Perawatan 

Kesehatan SND di Toledo selama 22 tahun. Selama tahun-tahun ini dia dengan penuh kasih 

membantu banyak suster di hari-hari terakhir mereka dan berjalan bersama para suster yang pulih 

dari penyakit berat.  

Setelah pensiun dari pelayanan kesehatan pada tahun 1991, Suster pindah ke paroki St. Yudas 

Tadeus di Fort Wayne, Indiana, di mana dia menjadi relawan di sekolah dan paroki selama 24 

tahun. Salah satu tugasnya sehari-hari adalah sakristan Gereja, yang dia cintai karena layanan ini 

membawanya lebih dekat kepada Sakramen Mahakudus yang menjadi devosinya. Di lain waktu 

kita menemukan dia membantu di sekolah sebagai asisten kantor, perawat, asisten guru dan guru 

agama. 

Suster Mary Damian mencontoh keterlibatan Allah dalam kemanusiaan melalui sukacita dan 

pelayanannya sendiri. Suster mencintai hidup dan sesama, selalu murah hati, setia, dan periuang. 

Tawanya yang menggembirakan membuat semua orang tertawa bersamanya. Hobinya termasuk 

menyukam selimut untuk bayi, seprai, membuat boneka kain, dan memanggang kue dan pai yang 

lezat. Suster Mary Damian adalah orang yang menyenangkan, murah hati, pendoa dengan hati 

emas, anggota komunitas yang luar biasa dan menyenangkan untuk hidup bersama.  

Di masa Adven yang hampir berakhir, Kristus datang untuk menyinari Suster Mary Damian dengan 

fajar hari yang baru dan abadi. Suster berusia 93 tahun dan meninggal secara tak terduga pada 21 

Desember 2021, di Rosary Care Center di Sylvania, Ohio, dalam tahun ke-73 profesi religiusnya. 

Sekarang semoga Suster Mary Damian mengalami keabadian surgawi dalam pelukan Allah yang 

mahakasih. Semoga dia beristirahat di sana dalam damai selamanya. 


