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Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio
Pusat Provinsi, Chardon, Ohio
Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio

Terang Kristus memberi harapan, menguatkan dan membimbing kita
Mary Ann adalah yang tertua dari tiga anak yang lahir dari Andrew dan Lillian (Vondra) Miller
dan menghabiskan masa kecilnya di sebuah keluarga yang memupuk pertumbuhan iman dan
relasi antar keluarga yang baik. Dia selalu bangga dan menghargai warisan bangsa
Cekoslovakia, tradisi, musik, dan budayanya - itu adalah bagian integral dari hidupnya.
Dilahirkan pada pesta Bunda Maria di Gunung Karmel dan dibaptis di Gereja Maria Lurdes,
Mary Ann memiliki devosi seumur hidup kepada Bunda Maria. Melalui pertemanan dan
dorongan dari seorang guru favorit, Suster Mary Roseleen Diederich, Mary Ann menerima dan
mengikuti panggilan Tuhan, yang telah didengarnya sejak usia empat tahun! Dia masuk
Sekolah Menengah Notre Dame sebagai aspiran pada tahun 1940 dan mulai berdoa dengan
sungguh-sungguh “bagi seseorang untuk mengambil tempat saya di keluarga.” Doanya
dijawab ketika adik perempuannya, Mary Joanne lahir. Mary Ann memasuki novisiat dan
menerima nama Suster Mary St. Andrew. Tujuh belas tahun kemudian, dengan penuh
sukacita, ia menyambut adik perempuannya ke dalam keluarga Notre Dame.
Suster melayani di bidang pendidikan selama lebih dari empat puluh tahun sebagai
guru dan / atau administrator. Suster Mary Andrew meraih gelar sarjana dari St. John College
di Cleveland dan gelar master dari St. Mary College di Xavier, Kansas. Meskipun terutama
seorang guru SMP, ia mengajar setiap kelas, dari kelas satu sampai delapan. Satu tahun,
Suster mengkoordinasi sebuah konser dengan para siswa dari sekolah-sekolah di Keuskupan
Youngstown yang dikelola oleh Suster-suster SND dan kemudian didorong untuk membuat
rekaman konser, America Defined, di mana dia menulis sebuah lagu khusus. Upaya ini
menghasilkan Penghargaan Valley Forge Freedom Foundation yang diberikan di Washington,
DC. Antusiasmenya, kecintaannya pada siswa dan komitmennya terhadap pendidikan sangat
luar biasa
Karier kedua yang digeluti suster ialah menjadi penulis dan editor. Bakat untuk menulis
ini diwujudkan ketika dia memenangkan kontes esai tentang keadilan sosial di kelas tujuh.
Karunia untuk menulis dan pengalaman pendidikannya menyebabkan penugasan sebagai
konsultan kurikulum; penulis untuk seri buku teks agama Christ Our Life; dan anggota Tim
Kurikulum untuk Keuskupan Cleveland, mengerjakan kurikulum agama, studi sosial, seni
bahasa, buku anak-anak, buku kerja bahasa Inggris dan buku teks SMP, Ohio, The Heart of it All.
Suster Mary Andrew suka menulis prosa dan puisi, bernyanyi dan merayakan
kehidupan, mengajar dan melayani sebagai kepala sekolah. Dia menulis sketsa otobiografi
untuk ND Connection yang dicintainya, buletin provinsi tempat dia menjabat sebagai penulis
dan editor selama empat tahun terakhir. Di dalamnya dia menulis, “Saya selalu menemukan
kebahagiaan di berbagai karya kerasulan saya, mungkin karena Allah ada di sana lebih dulu.”
Bahkan ketika ditantang oleh keterbatasan kesehatan dan usia, hadir untuk doa dan acara
komunitas selalu dipriritaskan. Dia bebas berbagi kecerdasan dan kebijaksanaannya,
semangat kedermawanan dan perhatiannya. Semoga dia bahagia abadi bersama Allah yang
mahabaik dan penuh kasih.

