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" Semoga Tuhan memeluk engkau dalam genggaman tangan-Nya." 

Margaret dan adik laki-lakinya, Patrick, yang lahir dari pasangan Patrick dan Delia (Henderson) 
Friel, dibesarkan di rumah di mana ikatan keluarga yang kuat dan langgeng dipupuk bersama 
dengan iman yang mendalam dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Mereka mengagumi, 
menghargai, dan bangga dengan warisan Irlandia mereka - hal itu merupakan bagian terpenting 
dalam hidup mereka. Margaret diajar oleh Suster-suster Notre Dame selama tahun-tahun sekolah 
dasar dan menengahnya. Dengan dorongan orang tuanya dan bimbingan para suster, ia dibimbing 
untuk mendengar dan menerima panggilan Tuhan untuk hidup religius. Ia masuk sebagai postulan 
pada tanggal 2 Februari 1956, dan pada saat penerimaan busana biara ia menerima nama Suster 
Mary John Patrick.  

Suster Margaret Mary memperoleh gelar sarjana pendidikan dari St John College di Cleveland dan 
gelar master dalam pendidikan agama dari Notre Dame Institute di Middleburg, Virginia. Sebagian 
besar karya pendidikannya - lebih dari 60 tahun - adalah dengan anak-anak SD dan anak-anak 
prasekolah. Suster adalah seorang guru profesional, mencintai setiap anak kecil yang dipercayakan 
kepadanya, dan dia selalu menemukan cara untuk membuat mereka tetap tertarik, terstimulasi, dan 
bersemangat untuk belajar.  "Mereka membawa saya lebih dekat kepada Tuhan melalui 
kesederhanaan, kepolosan, kegembiraan dan kekaguman mereka." Waktunya dicurahkan tidak 
hanya untuk belajar, tetapi juga untuk memperluas pengalaman mereka dan menanamkan benih-
benih perdamaian dan keadilan. Kegembiraan dan interaksinya dengan anak-anak memperbarui 
energinya yang tak terbatas setiap hari. 

Kepribadian Suster yang ramah dan ketertarikannya pada semua orang, terutama anak-anak kecil, 
adalah karunia yang ia bagikan sebagai kepala atau asisten direktur di Pusat Pembelajaran Anak 
Usia Dini di North Carolina, di Kampus St Basil di Cleveland dan SD dan PAUD Notre Dame  di 
Chardon. Dia sangat bangga dengan program yang dia ciptakan di North Carolina yang disebut 
The Learning Express. Staf, orang tua dan anak-anak sangat diberkati dengan kehadirannya. 

Setelah beberapa tahun sebagai pembimbing di Notre Dame Skills Lab dan Program Unggulan, 
Suster Margaret membantu kegiatan-kegiatan di Pusat Perawatan Kesehatan kami dan, selama 
enam tahun terakhir, di Bagian Pengembangan Misi. Dia menjalin dan memelihara hubungan 
pribadi dengan ratusan donor melalui telepon dan kartu ulang tahun. Ketertarikannya pada 
lingkungan dan keadilan sosial mencerminkan harapan yang penuh sukacita. Kecerahan, 
keceriaan, dan kecerdasan Irlandia Suster adalah bagian dari kepribadiannya tetapi juga bagian 
dari misi pribadinya untuk merefleksikan dan melihat Yesus dalam segala hal setiap hari. 

Suster Margaret Mary mencintai Yesus dengan sederhana, mendalam dan penuh kuasa. 
Sepanjang perjalanan hidupnya, sukacita dan cinta Tuhan bersinar melalui dirinya. "Marg" 
(sebagaimana ia dikenal dengan baik) diberkati dengan teman-teman dan keluarga yang berharga 
dan setia yang mengakui cinta itu dalam dirinya. Semoga dia merasakan pelukan Tuhan kita yang 
baik dan penuh kasih. 


