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Cukup Tuhan Saja 
 

Kehidupan yang kaya akan hidup dalam proses yang dinamis dalam tindakan dan sikap, 
harapan dan ringan tangan menggambarkan 96 tahun kehidupan Suster Mary Patricia Snyder 
dan 76 tahun profesi religius. Pelayanannya lebih banyak sebagai guru dan pengawas sekolah 
dasar, kepala sekolah dan konselor sekolah menengah, dekan perguruan tinggi, dan 
sukarelawan menunjukkan dirinya sebagai orang yang mengikuti panggilan Tuhan dan 
kebutuhan zaman, selalu melihat ke depan. Kehidupan suster adalah perjalanan mencintai 
sebagaimana Tuhan mencintai  sepenuhnya, tanpa syarat, dan penuh semangat  sampai 
kematiannya pada 1 Oktober di Rosary Care Center di Sylvania, Ohio. 

Ethel Elizabeth adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara yang lahir dari Lucas dan 
Kathryn (Mallory) Snyder. Dia bersekolah di sekolah St. James dan Notre Dame Academy. 
Pada tahun 1943 ia masuk Suster Notre Dame menerima nama Suster Mary Patricia. 

Dia mencintai warisan pendidikan Suster-suster Notre Dame dan menjadi pendidik luar biasa 
yang mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk mengajar dan membimbing orang lain. 
Suster adalah guru dan administrator di sekolah dasar Keuskupan Toledo sebelum 
pelayanannya di sekolah menengah. Sebagai Kepala Sekolah Notre Dame Academy dari tahun 
1971-1982 beliau menyampaikan cita-citanya yang tinggi kepada siswa, orang tua, dan guru, 
membentuk mereka menjadi pribadi yang beriman dan berintegritas. Sebagai pemimpin yang 
kuat yang selalu menjaga minat siswa dan gurunya, ia memperkenalkan kegiatan baru dengan 
jumlah staf yang dan jumlah siswa yang terus bertambah sambil juga memperkenalkan hari-hari 
menyenangkan seperti tarian dan piknik. Selama bertahun-tahun di Akademi Notre Dame dia 
membuka unit Bimbingan dan memprakarsai program konseling untuk 500 anak perempuan. 

Di antara kegembiraan besar Suster bepergian ke luar negeri dengan siswa sekolah 
menengah, memimpin kelompok belajar Kitab Suci, dan mengorganisir Donor Darah 
Antaragama tahunan. Hari-harinya diwarnai dengan membaca buku yang bagus dan 
membagikannya dengan orang. Di komunitas Notre Dame dia bertanggung jawab atas 
hubungan masyarakat, sehingga menulis artikel untuk surat kabar lokal, menyimpan catatan 
sejarah, dan menerbitkan buletin selama bertahun-tahun. 

Suster mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan orang lain melalui keramahannya, 
kesediaannya untuk mendengarkan, dan kehadirannya kepada orang lain. “Tuhan telah 
menyentuh hidup saya dalam banyak cara dan dna hadir secara istimewa. Pencarian saya 
adalah untuk mengetahui rencana Tuhan bagi saya dan untuk membuka diri saya pada 
kesempatan-kesempatan itu untuk memungkinkan saya bergerak ke arah kasih ilahi.” Pada 
tanggal 1 Oktober 2021, Suster Mary Patricia, yang telah berubah total, menyerahkan dirinya 
kepada Mempelainya dan sekarang hidup dalam Kasih Ilahi. 

Semoga ia beristirahat dalam damai! 


