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 Kata Cinta adalah tepat untuk meringkas kehidupan Suster Mary Sharon. Sebagai anak 
kekelima dari enam bersaudara, dia diberi nama Margaret Agnes oleh orang tuanya, Yusuf dan 
Helen (terlahir Ringling). Karena pekerjaan ayahnya sebagai pekerja bangunan, keluarganya 
pindah ke beberapa provinsi sebelum menetap di Cleveland, Ohio. Bagi Margaret, keluarga 
selalu merupakan hadiah yang berharga. Keluarganya adalah berkat dan sumber sukacita 
besar selama hari-hari pertumbuhannya, bekerja dan bermain. Pemeliharaan untuk mereka 
yang membutuhkan dipupuk oleh orang tuanya yang penuh kasih. Pada tahun 1940 Margaret 
mulai SMA-nya di Notre Dame Academy, Cleveland, di mana dia d mengenal dan mencintai 
Suster-suster Notre Dame. Di sinilah kesadarannya akan panggilan Allah untuk hidup religius 
diperkuat. Dia masuk novisiat di tahun akhir sekolahnya pada tanggal 2 Februari 1944, dengan 
persetujuan dan dukungan dari orang tuanya   

 Pada penerimaan busana biara, Margaret menerima nama Suster Mary Sharone. 
Sebagai novis tahun kedua, ia dikirim untuk mengajar kelas dua dan sangat berterima kasih 
atas bimbingan guru yang lebih berpengalaman! Dia melanjutkan pendidikannya dan 
memperoleh gelar sarjana muda dari Universitas St. John di Cleveland dan gelar sarjana 
lengkap (master) dalam pendidikan khusus dari Universitas St Louis, Missouri. Suster Mary 
Sharone melayani selama lebih dari enam puluh tahun di sekolah ND dan paroki-paroki sebagai 
kepala sekolah atau guru dari tingkat dasar sampai universitas. Delapan belas tahun-tahun 
dihabiskan di Sekolah Julie Billiart tempat dia bekerja dengan siswa SMP. Dia selalu sadar 
akan kebutuhan siswa, berkomitmen untuk menemukan cara terbaik untuk membantu mereka 
belajar. Dia sepenuh hati berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, masyarakat dan komunitas. 
Senyum yang indah dan kepedulian nyata untuk orang lain adalah hadiah yang ditawarkan 
dengan hati yang terbuka. 

 Ketika Suster Mary Sharone pensiun dari mengajar di kelas, dia melayani sebagai 
Direktur Pendidikan Agama selama lima belas tahun. Pada tahun 2004 ia pindah ke Pusat 
Provinsi mana ia menemukan lebih banyak kesempatan untuk mencintai, berdoa dan melayani 
umat Allah. Dia dengan sukarela berkarya di Panti Wredha, rumah sakit setempat, di Sekolah 
St Mary di Chardon dan sebagai tutor di SND Legacy Project, Cleveland. Di Pusat Provinsi dia 
membantu di Pusat Perawatan Kesehatan, sebagai asisten perpustakaan, melayani permintaan 
Doa dan di Ruang Arsip, ia menggunakan keterampilan komputer-nya untuk mengetik ulang 
analen-analen awal. Suster membaca dari salinan kertas kulit bawang yang pudar untuk 
mengetik ulang halaman demi halaman untuk melestarikan sejarah provinsi kami. Dia 
mengabdikan tujuh tahun bekerja dalam pekerjaan yang  berharga dan melelahkan ini. 

 Meski tanda-tanda dementia semakin nyata dan kekuatan fisik Suster menurun, namun 
kehangatannya, senyum yang ramah dan mata yang berbinar terus mencerminkan Allah yang 
hidup dalam dirinya. Suster Mary Sharone mencintai dan setia pada hidupnya sebagai religius. 
Dia menghargai komunitasnya  dan keluarganya yang penuh kasih padanya. Semoga dia 
dipeluk oleh kasih tak terbatas Tuhan yang baik dan murah hati untuk selama-lamanya.  


