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Dilahirkan dua jam sebelum Mingu Paska, Dorothy adalah anak kedua dari tiga anak dalam 
keluarga Purcell dan Bernice (terlahir: Schiver) Preto. Mereka hidup di kota kecil, Newton Falls 
kemudian pindah ke Warren. Ketika ia di kelas lima, Dorothy membaca artikel tentang rumah 
yatim piatu dan berkata kepada ibunya bahwa ia ingin bekerja di sana supaya ia dapat 
memelihara anak-anak kecil. Ibunya menjawab bahwa biasanya yang bekerja di panti asuhan 
adalah para biarawati. Jawab Dorothy, “Kalau begitu saya berdoa supaya dapat menjadi  
biarawati.” Sesudah tahun pertama di sekolah menengah SMA St. Maria ia mejadi aspiran dan 
masuk ke Notre Dame Academy, di Cleveland. Ia masuk novisia 2 Februari, 1951 dan pada 
waktu menerima busana biara ia menerima nama Suster Mary Ritamae. 

 

Suster Mary Ritamae mendapatkan gelar Sarjana Muda dari St. John College, Cleveland dan 
Gelar Master dalam bidang administrasi dan supervise dari Marquette University di Milwauke, 
WI. Suster mengajar di kelas-kelas menengah selama empat puluh dua tahun. Suster berkarya 
di sekolah-sekolah di Keuskupan Cleveland, Youngstown dan juga di Washington, DC. Suster 
Mary Ritamae memiliki talenta bawaan untuk membuat para muridnya senang belajar. Menjadi 
wali kelas adalah kesukaannya karena ia dapat memberikan bimbingan jitu. Karunia 
istimewanya ialah: hati yang mendengarkan, semangat lemah lembut dan mata yang bersinar – 
membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa diterima dan dihargai.  

 

Di tahun 1996 Suster pindah tugas dari mengajar di kelas menjadi ketua Program Peduli 
Sebelum/Sesudah Sekolah di Sekolah St. Louis di Cleveland Heights. Kreatifitas, pengertian 
dan ketrampilan mengorganisasi membuatnya ia dapat melayani di sana selama sepuluh tahun. 
Meski ia tidak pernah berkarya di panti asuhan, ia mencitai dan mempedulikan anak-anak yang 
dipercayakan kepadanya.  

Suster adalah seorang anggota komunitas yang peka dan selalu mendukung segala kegiatan, 
bijaksana dan peduli terhadap para suster sesamanya. Ia selalu memikirkan bagaimana cara 
meyakinkan akan karunia-karunia yang dimiliki mereka. Bahkan ketika dia "mengumpulkan," 
benda-benda untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya ditandai 
dengan lemah lembut dan kebaikan hati.  

 

Ketika suster mulai kehilangan memorinya, ia menghadapinya dengan kepercayaan 
penyerahan total. Agar mendapatkan perawatan lebih khusus, suster tinggal di Regina Health 
Center selama lima tahun dan kemudian kembali ke Pusat Perawatan Kesehatan kami di 
Chardon tahun 2015. Ia sangat menghargai dan mencintai alam, khususnya hewan, dan 
semangat seniman dan puitisnya membuatnya ia dapat berpasrah diri. Suster Mary Ritamae 
adalah wanita yang membuka hatinya kepada panggilan hidup bakti, percaya akan kasih setia 
Allah. Semoga ia bersukacita di tempat istirahatnya dalam pelukan Yesus kekasihnya.  


