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Sebelum mereka bertemu, Charles Olesky dan Nellie Dominikowski Kowalski keduanya kehilangan 
pasangan mereka selama wabah flu tahun 1918. Begitu mereka bertemu dan menikah, lima anak 
membentuk keluarga campuran mereka. Selama bertahun-tahun, delapan anak lagi lahir; Hedy 
adalah yang termuda kedua. Pada tahun 1943 keluarganya pindah ke Youngstown, Ohio, di mana, 
sebagai siswa kelas lima, Hedy pertama kali bersekolah di sekolah Katolik dan berkenalan dengan 
para Suster Notre Dame. Dia benar-benar menikmati masa kecilnya, belajar dan bermain dengan 
saudara-saudaranya dan banyak teman. Dan sepanjang hidup, dia selalu bangga dengan warisan 
Polandia-nya! Setelah lulus dari sekolah dasar St. Joseph, Hedy diterima sebagai calon dan mulai 
sekolah menengah di Notre Dame Academy di Cleveland. Ia masuk sebagai postulan pada tanggal 
2 Februari 1951. Sewaktu ia menerima busana biara, ia menerima nama Suster Mary Claudia. 

Setelah mengucapkan kaul pertama pada tahun 1953, Suster memulai karirnya sebagai guru SD. 
Pada tahun 1966 ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan dari St. John College di 
Cleveland, mengambil kuliah Sabtu dan selama musim panas. Seorang guru yang luar biasa dan 
kreatif, Suster Mary Claudia sering dipanggil untuk membimbing para guru pemula, membimbing 
dan mendorong mereka untuk menjadi yang terbaik. Dia mengasihi anak-anak kecil dan 
menganggapnya sebagai keberuntungan untuk mempersiapkan mereka untuk penerimaan 
sakramen. Dia memiliki pesona alamiah dan membawa kegembiraan bagi banyak orang. 

Pada bulan Juni 1982, karena masalah kesehatan dan kebutuhan untuk merawat ibu dan saudara 
kandungnya, Suster Mary Claudia meminta dispensasi dari kaul-kaulnya. Sembari mengabdi pada 
keluarganya, Hedy terus mengajar di sekolah dasar. Pada tahun 1991 ia diminta menjadi Direktur 
Pendidikan Agama. Dia melanjutkan studinya, mendapatkan gelar Master of Pastoral Studies dari 
Loyola University di New Orleans, Louisiana. Selama tahun-tahun ini, Hedy mulai mengunjungi dan 
menjadi relawan di Pusat Perawatan Kesehatan di Chardon. Dia memperbarui kenalannya dan 
menjadi tertarik dengan program Mitra SND, kemudian ia membuat Janji Mitra pada tahun 2001. 
Cintanya kepada para suster dan kongregasinya mendorongnya untuk mendaftar kembali ke SND. 
Dalam banyak hal, dia telah menjalankan misi dan semangat komunitas dan memiliki perasaan 
bahwa dia "tidak pernah benar-benar pergi."  

Suster Hedy Marie mengikrarkan kaulnya pada tanggal 29 Juli 2006. Sebagai relawan pelayanan 
pastoral, dia berkomitmen untuk menjadi anggota komunitas yang penuh kasih dan berkontribusi, 
terutama bagi para suster di Pusat Perawatan Kesehatan. Bakat kreatif dan artistiknya merupakan 
aset besar saat dia membantu kegiatan; dia terkenal karena permen buckeye dan kue pizza yang 
lezat. Dia mencintai para suster dan berdedikasi pada kesejahteraan mereka. Kehadiran, kebaikan 
dan keterlibatan aktifnya adalah anugerah. Pada tahun 2018, karena penyakit demensia yang 
berkembang pesat,Sr. Hedy Marie pindah ke Notre Dame Village Assisted Living untuk 
mendapatkan perawatan khusus. Kemudian ia kembali ke Pusat Perawatan Kesehatan Agustus 
yang lalu. Semoga Suster Hedy Marie, yang mencintai Yesus, anak-anak, keluarganya dan para 
susternya berada dalam pelukan kasih abadi Allah untuk selamanya.  


