
Berita Dukacita  
 

SUSTER ANNAMAE   ND 4945 

(dahulu Suster Mary Denismarie) 
Anna Mae MURPHY 
 
Provinsi Immaculate Conception, AS 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 09 Mei, 1936 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Profesi: 16 Agustus, 1956 Cleveland, Ohio 
Tanggal dan Tempat Meninggal:  24 September, 2020 Pusat Kesehatan, Chardon, Ohio 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 29 September, 2020 Makam Kebangkitan, Chardon, Ohio 

 
Pergi, dan buatlah perbedaan! 

 
Anna Mae adalah anak keempat dan satu-satunya putri dari Denis dan Margaret (Kelly) 
Murphy, imigran dari Irlandia yang bertemu di Cleveland dan menikah pada tahun 1928. 
Keluarga itu berasal dari Paroki St. Thomas Aquinas di “Catholic Corner” Cleveland, tepat di 
seberang jalan dari Sekolah Notre Dame di Ansel Road. Anna Mae selalu bangga dan 
menghargai warisan Irlandia-nya - itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Waktu 
bersama keluarga, terlibat dalam minat aktivitas ketiga kakak laki-lakinya, membentuk 
hidupnya masa kecil. Setelah lulus dari sekolah dasar paroki, Anna Mae masuk SMA Notre 
Dame dan bertemu dengan para Suster Notre Dame. Dia merenungkan, "Doa dan 
kehangatan dari para suster inilah yang menarik saya untuk mempertimbangkan panggilan 
religius." Anna Mae menjadi postulan pada tanggal 2 Februari 1954, dan pada saat menerima 
busana biara, ia menerima nama Suster Mary Denismarie. Kemudian ia kembali ke nama 
baptisnya. 
 
Suster menerima gelar sarjana dari St. John College di Cleveland dan gelar master dari John 
Carroll University di University Heights, Ohio. Suster Annamae luar biasa dalam 
kepemimpinan dan dedikasinya pada pendidikan Katolik selama hampir enam puluh tahun. 
Setelah mengajar di sekolah dasar selama dua belas tahun, Suster melayani sebagai kepala 
sekolah selama tiga puluh tiga tahun berikutnya di sekolah-sekolah di Ohio, Virginia dan 
Washington, DC. Organisasi adalah kekuatan utamanya. Standar pribadi dan profesionalnya 
yang tinggi memotivasi para guru dan siswanya untuk melakukan yang terbaik. Dia benar-
benar tertarik pada setiap anak, menghargai dan menanggapi kekuatan dan tantangan 
mereka. Suster Annamae berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang dipenuhi iman 
di sekelilingnya di mana setiap orang, tidak peduli usianya, dapat tumbuh dan berkembang. 
Selama bertahun-tahun, dia senang mengadakan perjalanan dan menghadiri berbagai 
seminar dan raker agar lebih sadar akan gerakan baru dalam dunia pendidikan. 
 
Pada tahun 2003, ketika Suster pensiun dari keaktifan mengurus administrasi di Sekolah St. 
Peter di Lorain, dia terus terlibat dengan kebutuhan sekolah, paroki dan komunitas sipil yang 
lebih luas. Tugas yang dia tanggung dan karunia yang dia tawarkan sangat besar dan luas - 
disambut dan dihargai oleh semua. Suster mempertahankan ciri khas Irlandia-nya dan selera 
humornya yang baik. Dia menyemangati tim olahraga favorit dengan sangat antusias. 
Komunitas Notre Dame bagi Sr. Annamae adalah hidup dan miliknya yang sangat berharga.  
Dia selalu tertarik pada aneka peristiwa dan para suster, kehidupan dan pelayanan mereka. 
 
Pada tahun 2019, kesehatan Suster menurun yang mengharuskan pindah ke Pusat 
Pemeliharaan Kesehatan di mana dia dapat menerima bantuan yang dibutuhkan. Dia 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan para suster dan staf 
semampu dia. Suster senang mengunjungi teman-temannya, berterima kasih untuk semua 
yang melayaninya dan tetap setia pada panggilannya untuk mencintai. Semoga Suster 
Annamae, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk memperkaya dan mendukung 
kehidupan orang lain, bersukacita dalam kepenuhan hidup dengan Tuhan kita yang baik dan 
penuh kasih.  


