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Helene menceritakan tahun-tahun awalnya sebagai "hari-hari yang sederhana dan riang yang dirangkai 
dalam dunia yang indah." Sebagai anak tunggal dari John dan Anna (Custer) Gregos, Helene menikmati 
dan belajar dari keceriaan ayahnya dan keterampilan berorganisasi ibunya. Warisan Slovakia dan iman 
yang mendalam dari orang tuanya dijunjung tinggi sepanjang hidup.  Bahkan pada usia dini, ia sangat 
ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan dan kebaikan serta kasih-Nya yang besar. Dia memilih Akademi 
Notre Dame di Cleveland untuk sekolah menengah dan bersyukur atas pertumbuhan akademis dan 
spiritual yang dia alami dan hungungan yang terjalin dengan para Suster. Setelah lulus, Helene masuk 
sekolah keperawatan di Rumah Sakit St. John di Cleveland, tetapi setelah satu tahun, ia yakin akan 
panggilan Tuhan untuk hidup religius. Dia menjadi postualnt pada tanggal 8 September 1952. Pada saat 
penerimaan busana biara ia menerima nama Suster Mary Therese Martin. 

Suster Helene Marie adalah seorang sarjana sejati dan pendidik Notre Dame. Dia meraih gelar sarjana 
pendidikan dari St. John College di Cleveland. Selama enam tahun ia mengajar di sekolah dasar paroki 
dan kemudian diutus ke Sekolah Julie Billiart di Lyndhurst (sekolah yang berfokus pada siswa dengan 
kebutuhan belajar khusus). Dia adalah seorang guru yang teliti, jujur dan apa adanya yang selalu 
berusaha memenuhi kebutuhan pribadi murid-muridnya. Suster Helene Marie sangat bersemangat 
melayani siswa " yang belajar secara berbeda dari cara mengajar sebagian besar pendidik."   

Suster melanjutkan studinya dan menerima gelar master dalam pendidikan khusus dari Cardinal Stritch 
College di Milwaukee, Wisconsin, dan menyelesaikan program doktoral dalam pendidikan khusus di 
University of Cincinnati pada tahun 1979. Pelayanannya di bidang pendidikan berlangsung selama lebih 
dari enam puluh tahun, tiga puluh tujuh tahun di Notre Dame College of Ohio di South Euclid. Di sini ia 
mengembangkan program-program baru dan melatih serta mengawasi guru-guru pendidikan khusus di 
tingkat pascasarjana dan sarjana. Keterampilan berorganisasi yang dipraktikkan dan diajarkannya 
sangat berharga. Dia bekerja tanpa lelah untuk memperkuat pendidik masa depan melalui kelas, 
seminar, dan lokakarya; dia menerbitkan artikel, melayani di dewan dan komite dan berkonsultasi 
dengan kelompok nasional. Pada tahun 1978, Suster dianugerahi penghargaan sebagai Pendidik 
Khusus Ohio Tahun itu. Keahlian profesionalnya sangat dihormati dan diapresiasi.   

Setelah ia pensiun dari Kolese pada tahun 1999, Suster Helene Marie melanjutkan pelayanannya 
sebagai tutor di Notre Dame Skills Lab. Selalu menyadari kebutuhan para siswa, dan benar-benar 
tertarik pada masing-masing siswa, dia berkomitmen untuk menemukan cara terbaik untuk membantu 
mereka belajar. Dia menanggapi kekuatan dan tantangan mereka. Pada tahun 2007 sebagai peserta 
Konferensi Pendidikan ND di Brasil, Suster berbicara mengenai "Wanita Bijaksana" dan memberikan 
pujian kepada para pembimbing yang mengajarinya cara mengajar dengan cara Notre Dame dan untuk 
menumbuhkan kehidupan doanya. 

Ketika kekuatan fisiknya mulai menurun, Suster Helene Marie pindah ke Pusat Perawatan Kesehatan 
Chardon pada tahun 2019. Kehadirannya yang penuh syukur dan lembut, penuh kasih dan baik hati - 
membuatnya disukai semua orang. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan dan pelayanan 
wanita yang penuh doa dan kebijaksanaan ini. 


