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"Inilah tanganku Tuhan, pimpinlah aku ke rumah-Mu.” 
 

Mary Louise tumbuh di sebuah pertanian besar di Avon, Ohio, anak kedua dari delapan bersaudara yang 
lahir dari Leo dan Mildred (Westrick) DeChant. Orang tuanya memiliki hati yang pengasih, bahagia, dan 
iman yang dalam; mereka selalu siap untuk membagikan sumber daya dan rumah keluarga mereka 
kepada siapa saja yang membutuhkan. Mary Louise bekerja di pertanian dan membantu ibunya dengan 
tugas-tugas rumah tangga dan merawat saudara-saudaranya. Mungkin tahun-tahun asuhan pedesaan ini 
mengajarinya untuk menyayangi keluarganya, keindahan alam, dan hal-hal murni dan sederhana dalam 
kehidupan. Melalui persahabatan dan bimbingan Suster Mary Anselm Langenderfer, salah satu gurunya 
di Sekolah St. Mary di Avon, Mary Louise mengenal dan mengikuti panggilan Tuhan untuk kehidupan 
religius. Dia bergabung dalam Kongregasi SND pada 8 September 1942, dan sewaktu menerima busana 
biara ia menerima nama baru: Suster Mary St. Leo. 

Sehari setelah profesinya di tahun 1945, Suster mulai, dan memeluk dengan sepenuh hati, pelayanan 
pendidikan kepada para siswa sekolah dasar. Dia adalah pendidik yang sempurna, melayani sebagai 
guru kelas, administrator, tutor atau asisten kantor selama lebih dari lima puluh tahun - dua puluh dua di 
Sekolah St. Jude di Elyria, Ohio. Sister Mary St. Leo adalah pemimpin yang lembut namun tegas, 
pendengar yang baik, berdedikasi, teratur dan efisien, dengan kemampuan untuk menginspirasi siswa 
dan mereka yang bekerja dengannya. Suster memperoleh gelar sarjana dan magister dalam pendidikan 
dari St. John College di Cleveland, Ohio, dan gelar magister dalam pendidikan agama dari Notre Dame 
Institute di Middleburg, Virginia. 

Karunia Suster Mary St. Leo untuk menulis dan pengalaman mendidiknya mengarah pada penugasan 
sebagai penulis dan editor dari “Our Sunday Visitor” seri buku teks Our Living Faith dan penulis untuk seri 
buku teks agama Our Christ Life. Ia selalu bersyukur atas rahmat dan inspirasi yang ia terima dengan ikut 
serta dalam pelayanan penulisan ini, dan bangga bahwa melalui itu banyak orang mengenal dan 
mengasihi Allah. Pada tahun-tahun berikutnya, Suster menceritakan kisah hidupnya sendiri dalam 
otobiografi yang komprehensif dan ekstensif menceritakan tempat, orang, dan pengalaman yang 
membentuk hidupnya yang sangat berarti. 

Karena keterbatasan fisik, Suster pindah ke pusat provinsi pada tahun 2004 dan terus menjadi alat 
Tuhan ketika dia membagikan kasih dan optimismenya kepada para suster di komunitasnya. Dia 
membawa kegembiraan bagi orang lain dengan anggrek dan tanaman indah yang dia rawat. Bakatnya 
untuk menjahit terbukti dengan barang-barang yang dibuat dengan sangat indah, banyak di antaranya 
adalah pemenang hadiah di Geauga County Fair. Ini ditempatkan di Galeri SND atau Boutique; 
beberapa karyanya dipersembahkan sebagai hadiah  kepada anggota keluarganya yang sangat dia 
hargai. Sr. Mary St. Leo adalah seorang wanita yang memiliki keyakinan, kebijaksanaan dan humor, doa 
yang sederhana namun mendalam selalu dilambungkan sebagai pujian dan syukur. Dalam semua 
peristiwa, tantangan dan pengorbanan yang merupakan bagian dari perjalanannya, Suster mempercayai 
kehadiran Allah yang setia, menyambutnya dengan cara apa pun yang diungkapkan. Seorang suster 
menulis, “Suster adalah seorang wanita penuh rahmat yang siap menunjukkan rahmat dan berkat Tuhan 
kepada orang lain. Dia selalu mendukung, menjadikan rumah kami menyenangkan dan membuat kami 
fokus pada apa yang penting. ” 

Semoga Suster Mary St. Leo menikmati kepenuhan Hidup dan Terang dalam hadirat Allah yang penuh 
kasih. 


