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SUSTER MARY DOLORES 
 
(Dahulu Suster Mary Padraic)  ND 4688 
 
Dolores Ann GIBLIN 
 
 
Provinsi Maria Imakulata, Amerika Serikat  
 
Tanggal dan Tempat Lahir  04 Juni 1937  Cincinnati, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi  17 Agustus 1957 Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Meninggal 23 April 2022  Covington, Kentucky 
Tanggal dan Tempat Pemakaman 28 April 2022 Covington, Kentucky 
 
Dolores lahir dari pasangan George dan Lucy (Brigger) Giblin.Ia anak ketiga dan yang 
bungsu dari pasangan itu. Dolores memiliki kakak laki-laki, Paul, dan kakak perempuan, 
Rita, bersama dengan saudara tiri, Richard. Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan di 
Carthage, sebuah lingkungan di Cincinnati, Ohio. Di sini dia pertama kali bertemu Suster-
suster Notre Dame di Sekolah St. Charles dan mengalami ketertarikan awal pada 
kehidupan religius. 

Setelah dua tahun di Our Lady of Angels High School, Dolores masuk ke Notre 
Dame Aspirant School dan dipindahkan ke Notre Dame High School, Covington, Kentucky. 
Dia masuk SND pada 2 Februari 1955. Dia menerima gelar Bachelor of Arts di Edgecliff 
College di Cincinnati, dan Master of Education di Northern Kentucky University.  

Suster Padraic, Namanya yang dulu, berkatnya selama sepuluh tahun mengajar 
tingkat dasar dan empat tahun di Sekolah Menengah Bishop Brossart di Alexandria, 
Kentucky; namun, sebagian besar kehidupan profesionalnya berada di SMA Notre Dame, 
tiga puluh tahun sebagai instruktur seni, sejarah, dan studi sosial, dan satu dekade 
sebagai arsiparis. Dalam mengejar pertumbuhan akademis dan spiritual, ia melakukan 
perjalanan ke Rusia, India, dan El Salvador.  

Pada tahun 1990, dia kembali ke nama baptisnya, Dolores. Di luar kelas dia 
menjangkau banyak orang dengan kegiatan yang signifikan. Dia ikut memimpin Tim Retret 
Wanita di St. Joseph Heights. Dia juga berpartisipasi dalam pelayanan penjara yang 
disebut Exodus, pelayanan konsultasi yang berfokus pada pencegahan depresi dan bunuh 
diri. Dia dikenal karena memulai kelompok pendukung untuk keluarga narapidana. 
Selanjutnya, dia bekerja di kantor alumni NDA, dan menulis blog yang menarik untuk 
buletin alumni. 

Suster Mary Dolores menampakkan dirinya sebagai pribadi yang penuh syukur, 
tekun, dan humor. Para suster membenarkan sifat-sifat itu, memperlihatkan kelucuan dan 
ditambah dengan bakatnya dalam seni drama. Canda gurau dan mimiknya akan membuat 
para suster terpukau. Selain itu, para sahabat mengenalnya sebagai pribadi pendoa dan 
sangat setia kepada Tuhan. Mengekspresikan perasaannya tentang komunitas religious, 
dia mengutip lagu John Foley: “Kamu memberi saya kawan yang luar biasa. . . .”  

Karena kesehatannya memburuk, Suster Mary Dolores pindah ke St. Joseph 
Heights pada tahun 2018, dan segera dipindahkan ke unit perawatan kesehatan. Seiring 
berjalannya waktu, Suster mengalami kesulitan berbicara, tetapi dia berkomunikasi 
dengan mata dan senyumannya. Keduanya menyampaikan penerimaan dan kedamaian. 
Dia pulang ke rumah Tuhan pada 23 April 2022, dikelilingi oleh orang-orang terkasih. 

Semoga Suster Mary Dolores sekarang dalam pelukan Tuhan yang mahakasih dan 
penuh kedamaian.  


