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”Pulanglah dalam damai sahabat setia Tuhan…” 

Ketika anak-anak, Nancy dan adik laki-lakinya, Vince, lahir dari Fred dan Ruth (Blayney) 
Petruccelli,  menikmati tahun-tahun bahagia di mana  mereka memupuk cinta dan 
kepedulian satu sama lain dan memeliharanya dengan baik. Mereka sangat menghargai 
aktivitas  keluarga dan pergi berliburan saat musim panas. Nancy masuk sekolah dasar 
paroki St. Philip Neri di Cleveland dan melanjutkan ke  Sekolah Menengah Notre Dame di 
Cleveland. Pada masa  sekolah menengah inilah ia  berjumpa dengan Suster-suster Notre 
Dame dan benih panggilan tumbuh dalam dirinya. Setelah lulus, Nancy bekerja selama 
beberapa tahun sebelum menanggapi panggilan Tuhan, masuk  biara sebagai postulan 
pada 22 Agustus 1971. Saat memasuki masa novisiat, ia menerima nama Suster Maureen 
Therese. 

Dalam sejarah hidupnya, Suster memperoleh gelar sarjana dari Notre Dame College di 
South Euclid, Ohio, dan juga memperoleh gelar master dari Bowling Green State 
University ia mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan ketika ia berkarya di Regina 
High School di South Euclid Selatan dan Cleveland Central Catholic High School. Ia juga 
melayani di Notre Dame-Cathedral Latin School di Chardon selama dua puluh delapan 
tahun. Untuk membuat pelajarannya menarik dan hidup, ia banyak membaca dan 
mengikuti berbagai kursus serta pelatihan sehingga menambah pegetahuan yang semakin 
luas. Ia tidak pernah berhenti mengedukasi dirinya sehingga ia dapat memberikan edukasi 
bagi orang lain.  

Suster Mary Nancy adalah pribadi yang unik dan spontan. Sikapnya yang terkadang 
menuntut bisa mengintimidasi sampai murid-muridnya menyadari bahwa ia tidak hanya 
ingin mereka mempelajari materi pelajaran, tetapi mengasah mereka untuk menjadi 
pribadi baik dan memiliki pengetahuan yang luas dalam semua bidang. Suster sangat 
peduli  dan perhatian pada  kemajuan masing-masing siswa. Suster menanamkan dasar-
dasar ketrampilan dalam belajar dan memberikan mereka standar yang bernilai untuk bagi 
diri mereka setelah meninggalkan bangku sekolah.  

Suster Mary Nancy juga membangun relasi yang baik dengan para guru, alumni dan 
keluarganya, sehingga ia selalu dikenang dan dicintai banyak orang. Kecerdasan dan 
kebijaksanaan dari pribadinya menginspirasi dan menyadarkan para guru pemula akan 
panggilan mereka sebagai pendidik. Suster memiliki jiwa yang peduli pada keluarga dan 
juga para suster dalam komunitas. Ia juga siap sedia menemani para suster dalam setiap 
acara-acara di komunitas.  

Kematian Suster Mary Nancy yang tiba-tiba dan tak terduga mengejutkan dan membuat 
sedih keluarga, para suster dan semua yang telah ia layani. Tuhan telah memanggil suster 
dari kehidupan duniawinya dan memberikan kehidupan yang abadi baginya. Semoga ia 
beristirahat dalam kasih dan cinta Tuhan yang maha baik.  


