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Anna Mathew lahir dari pasangan Mathew dan Mary Varakukalayil. Ia dibaptis pada tanggal 
10 Agustus 1948. Anna adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara. Ia menerima Komuni pertama 
pada tanggal 30 April 1955, dan ia melukiskan hari itu sebagai hari yang paling bahagia dalam 
hidupnya. Ia menerima Sakramen Penguatan pada tanggal 22 Desember 1957. 

Dia masuk SD di Sekolah Paroki. Sejak tamat dari SD ia memiliki keiginan yang besar untuk 
menjadi suster Misionaris. Ketika ia menyelesaikan studi SMA-nya, dia mengungkapkan 
keinginannya untuk menjadi misionaris tetapi ibunya tidak menyetujuinya. Dia diberitahu 
bahwa dia bisa bergabung dengan biara mana pun di Kerala. Jadi dia bergabung dengan 
Suster-suster Claris Fransiskan. Campur tangan Tuhan datang kepadanya dalam bentuk 
alergi kulit di wajah untuk memenuhi keinginannya menjadi misionaris. Betapa baiknya Tuhan 
yang maha baik yang memenuhi setiap harapan dan keinginan kita! Karena dia harus berada 
di bawah perawatan medis, dia tidak bisa masuk Novisiat tahun itu. Sementara dia menunggu 
di rumah, dia mengenal Suster Notre Dame dan dia segera pergi menemui mereka tanpa 
persetujuan ibunya. Dia bertemu para Suster dan dalam waktu sepuluh hari bersiap-siap 
untuk melakukan perjalanan ke Patna, Bihar, dan menjadikan Notre Dame sebagai rumah 
tetap baginya pada tanggal 17 Juni 1967. 

Setelah menyelesaikan pembinaan Novisiatnya, Suster Mary Synthia ditugaskan ke beberapa 
Sekolah Notre Dame. Suster adalah seorang guru yang teliti dan brilian selama beberapa 
tahun sebelum dia ditugaskan menjadi pemimpin komunitas di Musgutri, Chattisgarh dan 
Munger, Bihar. Suster menyelesaikan studi gelar sarjana di Teresian College, Mysore dan 
Regional College of Education di Bhubaneswar. Dia juga menjabat sebagai Kepala Akademi 
Notre Dame di Munger. Selama tiga tahun dia mengajar para kandidat di Rumah Formasi, 
Mysore. 

Bersikap baik, lembut, bertutur kata lembut, sabar, dan teliti dalam segala hal yang dia 
lakukan Suster Mary Synthia adalah figur yang baik untuk dilatih guna mengemban tanggung 
jawab menjadi sekretaris provinsi. Dia menerima pelatihan sekretarisnya di Bangalore, dengan 
tekun mempelajari cara kerja sistem komputer yang rumit yang baru saja mulai digunakan di 
India. Dia diutus sebagai sekretaris provinsi selama 12 tahun di Provinsi Maria diangkat ke 
Surga, Patna, dan 3 tahun di Provinsi Maria Visitasi yang baru dibentuk, Bangalore. 

Tuhan tahu apa rencana dan tujuan terbaik bagi kita masing-masing. Suster Mary Synthia 
mulai kehilangan ingatannya secara bertahap dan kami menemukannya di bawah bayang-
bayang salib ini selama 10 tahun terakhir dan semua kemampuannya terus menurun. Dia 
paling sabar, lembut, dan bertahan dalam penderitaannya dan kami menganggapnya sebagai 
berkat bagi Provinsi Maria Visitasi karena dia diam-diam menanggung semua rasa sakit dan 
ketidaknyamanannya. Dokter yang merawatnya berbicara tentang dia sebagai "keajaiban 
hidup dan malaikat". Kami, Suster-suster Notre Dame, dengan murah hati mengakui kontribusi 
yang diberikan olehnya selama tahun-tahun baiknya dan tahun-tahun penurunan 
kesehatannya dengan kehadiran dan doa-doanya. 

Beristirahatlah dengan damai, Suster Mary Synthia yang terkasih. 


