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Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. (Luk 11:9) 

 
Suster Mary Doretta seorang yang rendah hati dan pendiam, memperhatikan kebutuhan 
orang lain, pekerja keras dan selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Ia mengizinkan 
Tuhan untuk mengatur hidupnya. Dipimpin oleh Tuhan, Suster mampu memimpin orang 
lain kepada Tuhan.  

Lahir dari pasangan Richard dan Dorothy (Decker) Peter, Philena adalah anak 
bungsu dari dua bersaudara. Philena Ann semakin mencintai nama baptisnya karena 
ibunya membuat itu hanya untuknya. Kehidupan awal Philena dipengaruhi oleh para 
Suster Notre Dame, saat dia bersekolah di Sekolah Dasar Ladyfield, SMA Notre Dame, 
dan Universitas Notre Dame di Ohio. Ketika Philena menjadi Suster Notre Dame, dia 
mengambil nama Suster Mary Doretta, dari St. Dorothy untuk menghormati ibunya. 
Pertobatan ibunya menjadi Katolik merupakan hari yang paling membahagiakan bagi 
Suster Mary Doretta dan keluarganya.  

Suster kuliah di Bowling Green State University, di mana dia memperoleh gelar 
master dalam Pendidikan Khusus. Pada tahun 1973 Suster mulai mengajar di Mary 
Immaculate School di Toledo, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mulai tahun 
1979 Suster menghabiskan beberapa tahun mengajar kelas satu di sekolah-sekolah lain di 
Keuskupan Toledo tetapi kemudian kembali ke cinta pertamanya dan mengajar di Mary 
Immaculate School di mana dia mengajar 25 tahun lagi. Banyak orang tua dan mantan 
siswa telah membuktikan bahwa “Anda selalu dapat mengandalkan Suster Doretta” dan 
“Semua orang tahu dari kata-kata dan tindakannya bahwa Suster sangat peduli dengan 
kesejahteraan siswa.” Ia sungguh berbakat dalam membantu anak-anak berkebutuhan 
khusus dengan metode kreatifnya. Suster membagikan ilmunya dengan melayani di 
Dewan Sekolah Akademi Autisme selama sembilan tahun.  

Suster Mary Doretta membagikan energi kreatifnya kepada orang lain. Dia senang 
menyanyi, memasak, mendekorasi, dan terutama merangkai bunga untuk kapel. Suster 
Mary Doretta secara khusus dikenang sebagai seorang pendoa dan pencinta Ekaristi yang 
hebat saat dia mempersiapkan banyak anak kecil untuk Komuni pertama mereka. 
Devosinya kepada Maria menemukan ekspresi dalam berdoa rosario setiap hari, 
menghias altar bulan Mei, prosesi ke gua, dan keanggotaannya dalam Our Lady's 
Sodality.  

Tanggal 15 Januari 2021 harusnya menjadi hari khusus baginya untuk merayakan 
Yubile Emas. Hanya Tuhan yang tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Mempelai Priya 
untuk menerima pelukan-Nya, menyambutnya ke dalam rumah keabadaian. Kutipan Kitab 
Suci itu adalah favorit Suster Mary Doretta di mana telah tergenapi dalam dirinya: Dia 
sekarang DITERIMA. Dia sekarang telah MENDAPATKAN. Dan pintunya sekarang telah 
DIBUKA untuknya. (Luk 11: 9) Semoga dia beristirahat dengan tenang. 


