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Loretta Mary Strahler lahir sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Raymond 
dan Stella Oakes Strahler. Dengan tiga kakak laki-laki dan kemudian, tiga adik perempuan, 
Loretta menggambarkan masa kecilnya sangat bahagia, saat dia bermain, belajar, dan berbagi 
pekerjaan di pertanian besar keluarga di Randolph, Ohio. Saat duduk di bangku kelas delapan, ia 
sudah berdoa tentang keinginannya untuk lebih dekat dengan Tuhan dan melayani sesama dalam 
kehidupan religius. Ia mendaftar di SMA Putri Notre Dame, Cleveland, sebagai Aspiran, dan 
masuk novisiat sebagai postulan pada 2 Februari 1945. Kakak perempuannya Dorothy (Suster 
Mary Doreen) telah meninggal dunia sebagai seorang SND dan yang bungsu, Edna (Suster 
Sylvia, BKK) adalah Biarawati Karya Kesehatan yang pernah berkarya bertahun-tahun di 
Pakistan. 

Suster Merita memperoleh gelar sarjana pendidikan dari St. John College, Cleveland, dan 
melayani selama hampir empat puluh tahun sebagai guru kelas dasar dan menengah di 16 
sekolah berbeda di Keuskupan Cleveland dan Youngstown, serta di Arlington, Virginia dan Winter 
Haven , Florida. Ketika ada kebutuhna tenaga, Suster membantu melayani di dapur di beberapa 
biara besar. 

Pada tahun 1988, Suster menerima undangan untuk menjadi guru bersertifikat program 
ESOL (Bahasa Inggris untuk Penutur Bahasa Lain) di Cleveland. Bekerja dengan orang dewasa 
sebagai tutor literasi terbukti sangat cocok untuk keterampilan dan advokasinya. Memperluas 
pelayanannya di luar kelas melalui Catholic Charities, Sr. Merita membantu kebutuhan praktis 
keluarga pengungsi dan imigran, menemani mereka ke pemeriksaan medis, melakukan pencarian 
kerja dan membiasakan mereka dengan belanja bahan makanan dan transportasi umum. 

Suster kembali ke Florida pada tahun 1998, di mana dia membantu di Paroki Our Lady of 
Lourdes di Dunedin, dan melanjutkan pekerjaannya sebagai tutor dan moderator kelas 
percakapan mingguan di perpustakaan lokal di Clearwater. Pada tahun 2012 ia mendapatkan 
penghargaan sebagai "Relawan Tahun Ini" oleh Dewan Literasi Kabupaten Pinellas Atas. ”Siswa 
saya datang ke Amerika untuk menemukan kehidupan yang lebih baik dan untuk melepaskan diri 
dari kemiskinan, penganiayaan, ketakutan, dan ketidakadilan,” katanya. “Pelayanan ini sangat 
memuaskan karena mereka mendapatkan kembali harga dirinya, keamanan, dan kesempatan 
untuk mencapai tujuan mereka.” Membantu secara pribadi enam siswa per minggu, upayanya 
yang gigih membantu mereka menyelesaikan persyaratan pendidikan dan kewarganegaraan yang 
dibutuhkan. Dia selalu mengakhiri sesi lesnya dengan mengatakan "Aku mencintaimu" kepada 
setiap siswa dalam bahasa ibunya.  

Ketika Suster Merita pensiun dan bergabung dengan komunitas Chardon pada tahun 2018, 
dia mengabdikan dirinya untuk pelayanan doa, kehadiran dan sembah sujud. Dia sangat 
menghargai kehadiran dan bantuan semua orang yang terus berbagi perjalanan hidupnya. Suster 
adalah seorang wanita pendoa yang lembut, semangat bersyukur dan cara hidup sederhana 
mengungkapkan cintanya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada orang lain. Semoga dia 
bahagia berada di hadirat Allah kita yang baik dan penuh kasih. 


