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Hanya Allah saja yang ia sembah! 
 
Ruth dan saudara kembarnya, Rita, adalah anak bungsu dari tiga laki-laki dan enam perempuan yang 
lahir dari pasangan Leo dan Mary Anne (Hohneck) Perl. Anak-anaknya  lahir dengan jarak usia yang 
dekat dan mereka terjalin dalam iman dan cinta yang kuat. Ruth bersekolah di SD St. Mary di Massillon, 
yang dikelola oleh Suster-suster Notre Dame. Dia berpartisipasi dengan antusias dalam berbagai 
macam kegiatan sekolah dan paroki. Di kelas delapan Ruth menyadari keinginannya untuk mengikuti 
jejak kedua kakak perempuannya untuk menjadi seorang suster. Ia diterima sebagai aspiran dan 
melanjutkan SMA di Notre Dame di Cleveland dan masuk sebagai postulan pada 2 Februari 1953. Pada 
saat penerimaan busana biara ia menerima nama Suster Mary Judith Ann.  

Suster menerima gelar sarjana pendidikan dari St. John College di Cleveland dan gelar master dari 
Case Western Reserve University, Cleveland. Pada tahun 1977, ia memperoleh Diploma Kateketik 
Tingkat Lanjut dari Institut Notre Dame di Middleburg, Virginia. Sebagai guru siswa sekolah menengah 
dan sekolah menengah pertama selama tiga puluh enam tahun, kreativitas dan bakat seninya membuat 
pelajaran tetap menarik dan berpusat pada siswa. Meskipun Suster merasa itu menjadi sebuah 
tantangan, dia senang mengajar; dia mudah didekati, kompeten, dan memiliki selera humor yang 
tenang.  

Setelah pensiun dari mengajar di kelas formal, Suster Ruth Mary melayani selama dua puluh dua tahun 
sebagai resepsionis dan koordinator program sesudah sekolah di Our Lady of Lourdes School di 
Raleigh, Carolina Utara. Dia adalah pendengar yang baik dan menjangkau semua - siswa, orang tua, 
guru, umat paroki. Orang takjub akan ketrampilan mendengarkan dan berelasi dengan orang lain. Usia 
atau kepentingan untuk dihargai tidak pernah menjadi faktor penentu. Suster menulis, “Saya senang 
akan perasaan dicintai oleh Tuhan dan dapat berbagi pengalaman kebaikan-Nya.” 

Pada tahun 2016 Suster pensiun dan kembali ke Center Provinsi Chardon. Dia berpartisipasi dalam 
pelayanan Jalur Doa dan melanjutkan penjangkauan sebagai asisten di St. Helen School, Newbury. 
Suster Ruth Mary adalah seorang wanita pendoa yang tulus bagi orang lain. Dia membenamkan dirinya 
dalam kegiatan komunitas tetapi selalu punya waktu untuk mengunjungi dan merayakan acara bersama 
keluarga besar mereka, yang sangat ia cintai. 

Selama oktaf Natal itulah Tuhan mengambil hidup manusiawi Suster Ruth Mary dan memberinya hidup 
yang kekal. Kematian suster yang tiba-tiba dan tidak terduga mengejutkan dan membawa kesedihan 
bagi keluarganya, para suster dan semua yang telah dia layani. Semoga dia beristirahat dalam pelukan 
Tuhan kita yang baik dan penuh kasih. 


