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"Setiap perjumpaan dengan ciptaan membangkitkan rasa kekaguman saya. " 
 

Sebagai anak tertua dari sepuluh bersaudara yang lahir dari pasangan Frank dan Rosemary 
(Schmitz) Mach, Carol belajar mencintai anak-anak kecil dan membantu mengurus rumah tangga 
agar tetap harmonis. Rumah merupakan tempat yang menyenangkan di mana keluarga merasa 
disayangi. Tantangan yang datang dihadapi dengan iman dan kepercayaan satu sama lain. 
Kebaikan, pelayanan kepada orang lain dan humor dipupuk dan menjadi ciri khas mereka dalam 
pertumbuhan mereka menjadi pribadi yang dewasa.  

Masa-masa sekolah menengah Carol di Akademi Nazareth membawa keinginan untuk menjadi 
seorang religius. Suster Mary Priscilla Freidel, tante besarnya, mendorong dan membimbing Carol 
untuk mengejar impiannya bersama Suster-suster Notre Dame. Dia masuk sebagai postulan pada 
tanggal 16 Agustus 1964, dan disambut oleh sepupunya, Suster Melannie Svoboda, yang 
merupakan novis tahun kedua. Pada saat penerimaan busana biara ia menerima nama Suster Mary 
Ellenann. 

Karya pelayanan Suster Mary Ellenann tidak pernah berhenti. Dia sangat senang mendalami dan 
menguasai semua aspek dalam menyajikan makanan. Keahliannya dalam menyiapkan makanan 
sehat, memberi makan jiwa dengan memberi makan tubuh, adalah bagian dari kehidupan 
spiritualnya. "Ini adalah salah satu cara saya dapat menunjukkan cinta saya kepada Tuhan dan 
kepada para suster saya." Dia suka memasak, dan membawa pendekatan praktis dan tenang 
untuk pekerjaannya. Suster senang berkreasi saat dia memperluas keterampilan kulinernya. Di 
dapur rumah provinsi yang besar, dia mendapat kesempatan untuk melakukan sedikit pengajaran 
kepada staf awam. Dia bangga untuk meneruskan keterampilan dan semangat para suster yang 
telah dia pelajari. 

Selama lebih dari lima puluh tahun Suster Mary Ellenann melayani di berbagai dapur biara yang 
lebih besar di Chardon, Cleveland dan Virginia. Di Akademi Notre Dame di Middleburg, Virginia, ia 
bertanggung jawab menyiapkan makan siang untuk para siswa, asrama, suster dan staf. Suster 
selalu merasa nyaman dan betah di dapur. Dia mengatakan, "Makanan menyatukan orang-orang. 
Kami berkumpul di meja makan untuk makan seperti halnya kami berkumpul di gereja untuk 
Liturgi."  

Pada tahun 1994 Suster Mary Ellenann kembali ke pusat provinsi Chardon sebagai wakil direktur 
dapur. Dia beralih dari persiapan hidangan utama ketika Layanan Manajemen Makanan Aladdin 
mengambil alih tanggung jawab itu pada tahun 2006. Sebagai asisten administrasi untuk Aladdin 
dan kemudian untuk Layanan Makanan SND, Suster membuat laporan, membantu pembukuan 
dan mengurus banyak hal penting yang diperlukan untuk dapur yang efisien dan terorganisir 
dengan baik.  

Suster menyukai pertemuan keluarga besar, membuat scrapbook, bepergian dan menulis puisi 
yang mengungkapkan pengalamannya tentang keindahan dan keajaiban ciptaan. Selama lima 
tahun terakhir Suster Mary Ellenann menghadapi diagnosis penyakit otot degeneratif, yang tidak 
ada obatnya, dengan keberanian dan keanggunan yang tenang. Dia selalu bersyukur atas 
dukungan penuh kasih dan doa yang terus menerus. Kehadirannya yang tenang, lembut dan 
keyakinannya yang teguh kepada Tuhan adalah hadiah bagi keluarga, teman, dan kerabatnya. 
Semoga beliau beristirahat di hadirat Tuhan kita yang mahabaik dan penuh kasih. 


