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Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan keadilan, karena mereka akan 
dipuaskan.” Matius 5:6 

 
Suster Pamela Marie memeluk berbagai pelayanan yang muncul dari hatinya, memilih 
tugas-tugas sulit untuk membantu mereka yang mengalami kemiskinan dan penindasan, 
dan menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam kasih amal bakti sambil mengerjakan 
perubahan sistemik. Dalam prosesnya, Suster membangkitkan kesadaran banyak orang 
menuju keadilan sosial. Kami semua terkejuta atas berita kepulangannya ke Rumah Bapa 
di mana ia masih menjalankan perutusannya di Texas.  

Sr. Pamela adalah anak tersulung dari 12 anak yang lahir dari pasangan Dr. Raymond dan Ruth 
(Holmes) Buganski. Dia bersekolah di SD dan SMP St. Pius dan SMA Notre Dame di Toledo dan 
kemudian ia bergabung dengan SND pada tahun 1975. Setelah mengenyam Pendidikan di Notre 
Dame Extension College, ia menerima gelar Magister Pendidikan di Universitas Dayton dan 
Magister Administrasi untuk Organisasi Nirlaba di Universitas Notre Dame.  

Suster Pamela Marie menghabiskan 12 tahun mengajar siswa-siswi sekolah menengah pertama 
dan sepuluh tahun mengajar ilmu komputer dan matematika di sekolah menengah atas 
Keuskupan Toledo. Dia dikenal karena keunggulannya, persiapan yang intens, dan 
keramahannya terhadap para siswa dan kolega. 

Suster adalah Bendahara Provinsi untuk SND Provinsi Toledo dari tahun 2003 hingga 2013, 
waktu itu ketika ia dikenal karena hasratnya untuk mempromosikan investasi yang bertanggung 
jawab secara sosial. Pada 2012 ia diangkat sebagai Manajer Proyek Amerika SewHope di 
Guatemala. Suster merelakan waktu dan bakatnya dengan melayani di Komite Investasi 
Internasional SND, Gugus Tugas Kolaborasi Antarprovinsi, Komite Perdamaian dan Keadilan, di 
Cherry Street Mission, dan Toledo Urban Federal Credit Union. Semangat misioner Suster 
menuntunnya ke tiga pengalaman imersi, satu di Papua Nugini dan dua di Guatemala. 

Setelah belajar bahasa Spanyol, Suster Pamela Marie memulai pekerjaan keadilan sosial dan 
imigran di Texas pada tahun 2014. Kemudian memulai tahun pelayanan sukarela di ARISE dan 
Annunciation House, serta membantu di Dallas setelah Badai Harvey. Sementara di Texas, 
Suster memimpin banyak kelompok tentang pengalaman imersi di daerah perbatasan. Ia baru-
baru ini diakreditasi oleh CLINIC sebagai penasihat bagi mereka yang mencari kewarganegaraan. 
Baru bulan ini Suster ditugaskan sebagai pelacak kontak untuk COVID19. Dia juga memiliki bakat 
luar biasa dalam berjejaring dengan orang-orang yang memiliki hasrat yang sama untuk mereka 
yang terpinggirkan.  

Suster memberikan kesaksin akan mencintai sesama dengan tindakan spontannya 
dengan memberi makan yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menghibur yang 
berduka, mengunjungi yang dipenjara, dan mengajar mereka yang menginginkan 
pendidikan. Mereka yang terpinggirkan mengenal Suster sebagai orang yang 
menanggapi panggilan Allah untuk hadir bagi umat-Nya. Semoga Sister Pamela Marie 
bersukacita dalam Mentransformasi Kemuliaan di tempat tinggal yang kekal.  


