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“Bepergian keliling dunia dengan tetap di rumah.”

Sebagai anak-anak, Alice dan saudara perempuannya serta dua saudara laki-laki, lahir dari Vincent dan
Stella (Jursinovic) Dugar, menikmati tahun-tahun bahagia di mana kepedulian satu sama lain dibentuk
dan dipupuk. Dia selalu bersyukur atas cinta dan pengorbanan orang tuanya seumur hidup. Dalam
kegiatan bersama keluarga dan teman-temannya, yang berpusat di dan di sekitar rumah "negara"
mereka di Chesterland, Ohio, Alice belajar untuk menghargai tanah kelahiran dan seluruh alamnya.
Ketika sekolah baru sudah dibuka di Paroki Santo Fransiskus dari Assisi di Gates Mills, orang tuanya
mendaftarkannya di kelas lima, memelihara nilai pendidikan Katolik mereka. Alice bertemu dengan para
Suster Notre Dame, pendidikannya mulai mempunyai makna baru dan benih panggilan religius tertanam
dalam dirinya. Setelah lulus, ia masuk SMA Notre Dame di Cleveland sebagai aspiran, kemudian
menjadi postulan pada tanggal 2 Februari 1962, dan pada saat menerima busana biara ia menerima
nama Suster Mary St. Benedict.

Sister memperoleh gelar sarjana dari Notre Dame College di South Euclid, Ohio, dan gelar master dari
Miami University di Oxford, Ohio. Selama lebih dari dua puluh tahun dia melayani sebagai guru sains
dan kimia di Sekolah Menengah Regina di Euclid Selatan, SMA Notre Dame di Chardon dan
Middleburg, Virginia, dan di Sekolah Latin Katedral Notre Dame di Chardon. Setelah meninggalkan
ruang kelas formal, Suster Mary Alice menemukan bahwa kekuatan terbesarnya adalah melayani
sebagai guru kimia dan mentor bagi mahasiswa dengan latar belakang etnis, budaya, ras dan agama
yang beragam. Keterlibatan pribadi dalam kehidupan para siswanya ini memperkaya dan menginspirasi
hidupnya.

Ketika melayani maha  siswa yang mencari karir di bidang yang berhubungan dengan kesehatan di
Cuyahoga Community College di Cleveland, mengawasi para guru siswa, dan mengelola laboratorium
Departemen Kimia di Notre Dame College, Suster Mary Alice menyatakan, “Saya senang dan dengan
rendah hati saya melayani mahasiswa yang hidupnya -tantangan sering kali ditambah dengan faktor
tambahan yang asing bagi saya. " Cintanya yang dalam kepada Tuhan diekspresikan dalam rasa
hormatnya untuk semua.

“Setiap orang yang saya temui memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk pekerjaan
kehidupan yang memuaskan diri mereka sendiri, keluarga mereka dan komunitas yang lebih besar,”
tulisnya. Suster sangat bersemangat tentang hidup dan menunjukkan rasa hormat yang dalam dan
penghormatan atas keindahan dan keajaiban ciptaan. Dia adalah anggota yang berdedikasi dari Komite
Perdamaian dan Keadilan SND sejak didirikan pada tahun 1980 dan bekerja dengan tekad yang kuat
untuk mengajar bagaimana memelihara dan menata Bumi dan semua sumber dayanya. “

Suster Mary Alice adalah seorang wanita dengan hati yang hangat dan seperti Kristus. Kelembutan dan
kebaikan diberikan kepada semua orang. Dengan rahmat dan keanggunan dia menghadapi tantangan
diagnosis kanker hanya dua bulan yang lalu; semangat optimis dan sikap syukurnya tidak pernah goyah.
Tuhan memanggil hidup jasmani Suster dan mengarunikannya hidup yang kekal. Semoga dia
bersukacita dalam cinta tanpa syarat dari Tuhan kita yang baik dan penyelenggara.


