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Anna Marie adalah anak tertua dari empat bersaudara yang lahir dari John dan Anna (Frey) 
Fihn. Di rumah ia dipanggil Marie untuk membedakannya dengan ibunya yang mempunyai 
nama sama, dia memiliki masa kecil yang tenang sampai tiba waktunya untuk sekolah TK. 
“Orang tua saya mengirim saya ke taman kanak-kanak, meskipun banyak anggota keluarga 
protes. Setelah kejutan awal berlalu, sekolah menjadi lumayan dan sering menyenangkan 
di tahun-tahun berikutnya. ”Anna menyelesaikan SD-nya di Sekolah St. Ignatius di 
Cleveland, dan menerima beasiswa untuk bersekolah di SMA Notre Dame Cleveland, di 
mana rumahnya agak jauh dari sekolah. Dia adalah murid yang baik dan menghargai 
pertemanan yang baru terbentuk, pelajaran dan guru-gurunya yang luar biasa. 

Setelah lulus pada tahun 1946, Anna memasuki dunia kerja, mendapatkan pekerjaan di 
department store, perpustakaan, dan perusahaan telepon. Meskipun dia menyukai 
beragam pekerjaan ini, tetapi ia ingin bekerja di rumah sakit. Dia mulai studi di musim 
panas untuk melengkapi persyaratan sebagai analis laboratorium. Namun biaya studi dan 
fisiknya tidak kuat, sehingga ia kembali memasuki dunia kerja. Selama masa ini, Anna 
menyadari bahwa Tuhan memanggilnya untuk hidup religius. Dia memasuki Kongregasi 
SND pada 27 Oktober 1957. Pada waktu menerima busan biara ia menerima nama Sister 
Mary Mercy. Kemudian dia kembali ke nama baptisnya dan menjadi Suster Marie. 

Sister menerima gelar sarjana muda dari Notre Dame College di South Euclid, dan selama 
dua puluh tiga tahun ia mengajar kelas-kelas menengah di Ohio, Virginia dan North 
Carolina. Setelah pensiun dari mengajar di kelas, Sr. Marie menawarkan diri untuk 
mengajar di Pusat Pembelajaran Iliterasi (Buta Aksara) di Cleveland. Selama dua belas 
tahun ia mengajar orang dewasa, membantu mereka memperoleh keterampilan membaca 
dan menulis dasar, memungkinkan mereka untuk lebih sukses dalam kehidupan sehari-
hari. Suster menghargai pelayanan ini dan ia sangat dihormati masyarakat.  

Pada tahun 2000, Sr. Marie pindah ke Chardon untuk membantu pelayanan doa melalui 
telepon dan pengantar para suster. Dia adalah seniman yang berbakat. Banyak 
lukisannya: cat air dan pastel, mencerminkan semangatnya yang lembut dan sederhana 
dan cintanya yang besar pada ketenangan yang ditemukan di alam. Karen ia beljar 
sendiri, ia sering merasa tidak pus dengan karya seninya, namun semua suster sangat 
menikmatinya dan mengakuinya bakatnya untuk menghidupkan energi kreatif Allah. 
Lukisan tentang St. Yulia dan Hilligonde serta Elisabeth bersama gadis muda 
menggambarkan awal Kongregasi kita. Meski ia menderita artritis dan mulai demensia dan 
kesehatan yang menurun mempengaruhi kemampuannya untuk melukis dan menggambar 
tetapi minatnya pada seni dan warna tetap ada.   

Suster Marie adalah wanita pendoa: sederhana, bijaksana dan selalu bersyukur untuk 
mereka yang hidupnya menyentuh kehidupannya. Kami berterima kasih atas kehadiran 
dan kesaksiannya. Semoga dia selamanya berbahagia bersama Yesus, Sang Kekasih.  


