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"Dengan sukacita dan kesederhanaan hati..." 
 
Lahir pada Hari Natal, Gloria Jeanne adalah putri tengah dari Niles dan Stella (Lazarski) Nieminen. 
Tidak ada agama yang diajarkan di rumah, tetapi orangtuanya sangat mencintai keluarga mereka 
dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemurahan hati. Gloria sangat bangga dengan ayahnya, 
yang merupakan seorang pelayan di kapal bijih besi Great Lakes, yang merupakan seorang pria 
jujur dengan selera humor yang tinggi. Ibunya memberikan kebijaksanaan yang unik dan istimewa. 
  
Melalui undangan seorang tetangga, Gloria mengunjungi Gereja Bunda Berdukacita di Ashtabula, 
Ohio. Dia menulis, "Saya kagum dan mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang sama seperti 
ketika saya menatap ke langit yang dipenuhi bintag-bintang." Dia mengikuti pengajaran, dan dibaptis 
serta menerima Komuni Pertama pada bulan Februari 1945. Di Bunda Berdukacita inilah ia bertemu 
dengan Suster-Suster Notre Dame, dan keinginan untuk menjadi suster berakar di hatinya. Gloria 
bekerja untuk sementara waktu setelah lulus SMA dan kemudian masuk sebagai postulan pada 
tanggal 2 Februari 1947. Saat penerimaan busana biara ia menerima nama Suster Mary Jane 
Frances. 
 
Suster Jeanne Mary memperoleh gelar sarjana pendidikan dari St John College di Cleveland dan 
gelar master dari St Xavier College di Chicago, Illinois. Dia adalah seorang guru wali kelas anak-
anak kelas dasar, yang berkomitmen untuk menemukan cara terbaik guna membantu dalam belajar 
mereka. Hatinya yang penuh pengertian dan belas kasihan terbuka untuk semua orang; Yesus 
selalu menjadi pusat dari apa yang dia lakukan. Salah satu kegembiraan terbesarnya adalah 
mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima Komuni Pertama. Optimisme Suster yang hidup 
dan sikapnya yang penuh kasih membuatnya disukai oleh anak-anak, keluarga mereka dan para 
suster yang tinggal bersamanya. Pelayanannya di kelas dasar berlangsung selama empat puluh 
lima tahun. Tahun-tahun di mana ia tidak hanya mengajarkan pelajaran matematika dan berhitung, 
tetapi juga pelajaran tentang kehidupan dan cinta. 
 
Pada tahun 1978 Suster diminta untuk ikut menulis seri agama Kristus Hidup Kita untuk kelas 1-3. 
Dia juga menulis teks untuk taman kanak-kanak dan kemudian membantu dalam revisi teks utama. 
Pengalaman dan keahliannya di kelas sangat berharga. Pelayanan Suster di bidang pendidikan 
terus meluas saat ia bekerja dengan literasi orang dewasa, terutama bagi para pengungsi Vietnam. 
Ketika dia pensiun dari mengajar di kelas formal, Suster Jeanne Mary menjadi tutor yang 
berdedikasi di Notre Dame Skills Lab, posisi yang dia kagumi selama empat belas tahun. Dia 
menulis, "Saya mengalami kegembiraan dan kepuasan sejati dalam membantu anak-anak ini yang 
membutuhkan sedikit dukungan tambahan untuk berhasil." 
 
Ketika tenaga dan kesehatannya mulai menurun, Suster pindah ke pusat provinsi pada tahun 2012 
dan terus menjadi alat Tuhan. Kesederhanaan yang penuh sukacita menjadi ciri khas wanita yang 
sederhana, pekerja keras, dan penuh doa ini. Senyumnya yang tulus dan hangat, sikapnya yang 
ramah dan lembut membuat semua orang menyambut kehadirannya. Semoga Suster Jeanne Mary 
beristirahat dalam pelukan kasih Tuhan. 


