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SUSTER MARY  NORENE  ND 5795 

 
Margaret Ann MCCORMACK 
 
 
Provinsi Maria Dikandung Tanpa Noda, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir  03 November 1944 Cincinnati, OH 
Tanggal dan Tempat Profesi 16 Agustus 1966 Covington, KY 
Tanggal dan Tempat Meninggal 31 Maret 2022  Covington, KY 
Tanggal dan Tempat Pemakaman 09 April 2022 Covington, KY 
 
Margaret Ann (Peggy) lahir dalam keluarga yang penuh kasih, dari pasangan John dan 
Norma McCormack. Dia adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Anak-anak sangat 
dekat satu sama lain dan menjuluki diri mereka “Tujuh Bersaudara dari Surga.” Peggy 
mengenyam pendidikan dasar di St. Agnes School, Ft. Wright, Kentucky, dan lulus dari 
Sekolah Menengah Notre Dame, Covington, Kentucky. Peggy sangat menikmati hidupnya 
semasa sekolah menengah. Dia ingin memastikan bahwa kehidupan religious adalah apa 
yang Tuhan inginkan untuknya. Setelah terus-menerus diingatkan Tuhan, dia menjawab 
panggilan itu dan masuk Kongregasi Suster-suster Notre Dame pada Agustus 1963. 
Suster Mary Norene mengikrarkan kaulnya pada 16 Agustus 1966.  

Suster M. Norene menerima gelar Sarjana dari Thomas More University, dan Master 
Pendidikan dari Xavier University. Tugas pertamanya adalah mengajar kelas satu di 
Sekolah Hati Kudus, Bellevue, Kentucky. Kemudian, ketika melayani di Sekolah St. 
Columban, Loveland, OH, dia berperan penting dalam pembangunan jalur alam di daerah 
berhutan di belakang sekolah. Selain mengajar kelas dasar di Keuskupan Agung 
Cincinnati, Ohio, dan Keuskupan Covington, Kentucky, ia berkarya selama lima puluh 
tahun sebagai pendidik termasuk menjabat sebagai kepala sekolah di St. Michael School, 
Bellevue, dan St. Edward School, Cynthiana, KY. Pelayanan terakhirnya adalah empat 
belas tahun di Prince of Peace Montessori School di Covington.  

Ketika Suster Mary Norene didiagnosis menderita penyakit Parkinson, dia pindah ke St. 
Joseph Heights pada 2016. Meskipun ia merasakan hari-harinya lebih sulit daripada yang 
lain, dia sering berada di depan komputer mencari gambar burung atau kupu-kupu. Dia 
membuat buku untuk anak-anak tentang alam dan kupu-kupu. Dia senang membuat sains 
menjadi hidup. Dengan bantuan karyawan, dia akan membuat sirup dengan 
mengumpulkan getah dari pohon maple, atau membuat rumah kepompong jaring di mana 
larva bisa muncul sebagai kupu-kupu beberapa minggu kemudian.  

Kesehatan Suster Mary Norene menjadi lebih rapuh sejak awal tahun. Ikatan keluarga yang 
kuat dapat dilihat dalam beberapa minggu terakhir ini ketika saudara saudar kandungnya 
datang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Pada pagi hari tanggal 31 Maret, dia 
pulang kepada Tuhan dengan damai. Semangat terdalam Suster M. Norene adalah 
panggilannya untuk melayani Tuhan dan anak-anak. Kecintaannya pada sains dan alam 
menyentuh banyak orang, baik tua maupun muda. Dia akan selamanya dikenang karena 
ketekunannya dan karena tidak pernah menyerah pada diagnosis penyakit Parkinsonnya. 
Kekuatannya telah menginspirasi kita semua. 

Semoga dia sekarang hidup dalam sukacita dan damai dalam pelukan kasih Tuhan untuk 
selama-lamanya.  


