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“Kami mengetahui dan percaya akan kasih Tuhan miliki kami semua.” Inilah refren dari 
salah satu komposisi musik karya Suster Mary Helaine ini menjadi ciri kehidupan Suster. 
Keyakinannya pada kasih Tuhan terekspresikan dalam seni dan musik dan 
memungkinkan dia untuk melayani siapa saja meskipun banyak mengalami kesulitan fisik. 
Pada hari Kamis, pada pesta Transfigurasi, Tuhan memanggil Suster ke rumah-Nya di 
surga. 

Suster adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dari almarhum George dan Helen 
Ehrman. Karena kedua saudara kandungnya sembilan tahun lebih tua darinya, orang 
tuanya memutuskan untuk mengasuh anak-anak kecil agar Phyllis memiliki teman 
bermain selama masa pertumbuhannya. Dia memiliki lebih dari 70 saudara angkat selama 
10 tahun itu.  

Dia bersekolah di SD Saint Joseph School di Fremont, dan Sekolah Menengah Notre 
Dame di Toledo di mana dia menjadi aspiran selama empat tahun. Selama dua belas tahun 
bersekolah dia merasakan kasih sayang dan dedikasi dari para SND. Kemudian dia masuk 
Kongregasi pada tahun 1962 dan mengucapkan kaul pada tahun 1964 untuk 
menyenangkan keluarganya. 

Musik adalah kesukaannya. Sebagai anak TK, Phyllis sudah memainkan akordeon, 
dan di kelas dua dia mulai belajar piano. Dia adalah anggota band sekolah sampai dia 
menjadi aspiran. Dia belajar bermain biola, harmonika, terompet, seruling, terompet horn, 
gitar, bas, piano, dan organ. Dia adalah pemain biola kedua di Orkestra Simfoni 
Perrysburg. Dia menerima gelar dalam bidang musik dari Mary Manse (Toledo) dan 
Bowling Green State University. 
 Suster mengajar Musik di Sekolah Menengah Notre Dame Toledo di mana dia 
memimpin orkestra, memberikan pelajaran musik di Sekolah Musik Notre Dame, dan 
menjadi organis untuk komunitas. Sebagai pemimpin paduan suara untuk pusat provinsi, 
dia memimpin paduan suara para suster dan merencanakan banyak perayaan liturgi. 
Selama lima belas tahun ia juga terlibat dalam kehidupan paroki sebagai rekan pastoral, 
pemimpin liturgi, dan pemimpin musik di Keuskupan Toledo. Suster mengedit dan 
membuat edisi cetak besar lebih dari 300 komposisi musik yang dilindungi hak cipta oleh 
Suster-suster SND.  

Karena kesehatan yang menurun mengharuskan pensiun dari pelayanan aktif, 
Suster menghabiskan tahun-tahun terakhir ini dalam pelayanan di komunitas dan tempat-
tempat Dia membuat rosario, topi rajutan untuk anak-anak di sekolah-sekolah Katolik di 
pusat kota, dan mengumpulkan boneka binatang untuk Mareda Center. Kepedulian dan 
perhatiannya terhadap orang lain sehingga ia merencanakan pesta dan pertemuan untuk 
keluarga dan teman-temannya. Terlepas dari penderitaan dan rasa sakit yang hebat, dia 
dengan gembira hidup dalam semangat Bunda Maria, Notre Dame. Semoga dia 
mengalami kebebasan roh yang mengangkatnya kepada Tuhannya yang penuh kasih. 


