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“Aku datang untuk melayani, tidak untuk dilayani.” 
 

Lahir dari pasangan Roman dan Christine (Boylan) Ress, Agnes dan ketiga saudara laki-lakinya 
tumbuh dalam keluarga yang erat, berpusat dalam keluarga, iman, dan Gereja St. Mary tercinta 
di Massillon. Agnes menggambarkan ayahnya sebagai "pria yang lembut dn ramah serta 
penjual produk segar dari petani lokal", dan ibunya, "seorang ibu rumah tangga yang penuh 
kasih dan berdedikasi." Anak-anak bersekolah di SD paroki yang dikelola oleh para Suster 
Notre Dame. Agnes memuji keteladanan hidup para suster ini. Setelah lulus dari Washington 
High School, dia bekerja selama dua tahun sebagai asisten di laboratorium kimia di Eaton 
Manufacturing Company. Pada tanggal 31 Januari 1944, Agnes menanggapi panggilan Tuhan 
untuk hidup religius, yang hadir di hatinya sejak masa mudanya, ketika ia masuk SND sebagai 
postulan. Saat menerima busana biara dia menerima nama Suster Mary Roman. 

Suster memulai karir profesionalnya dengan melayani sebagai guru sekolah dasar dan 
menengah sebelum memulai studi keperawatan. Dia lulus dari Sekolah Keperawatan St. Alexis 
di Cleveland (1954) dan memperoleh gelar sarjana dan master dalam bidang keperawatan 
(1964, 1966) dari Universitas St. Louis di St. Louis, Missouri. Pada tahun 1986 Sr. Mary Roman 
menyelesaikan persyaratan untuk gelar doktor dalam pendidikan keperawatan dari Case 
Western Reserve University di Cleveland.  

Ke mana pun ia melayani, Suster dikenal dan dihargai atas upayanya untuk memajukan 
seni keperawatan, baik dalam perawatan pasien langsung atau dalam peran administratif. Dia 
adalah instruktur di Sekolah Keperawatan St. Alexis, Sekolah Keperawatan St. Michael di 
Toronto, Kanada dan di Sekolah Keperawatan Frances Payne Bolton di Universitas Case 
Western Reserve. Perawatan kritis dan bedah medis adalah bidang pengajaran khusus. Suster 
Mary Roman adalah seorang sarjana yang luar biasa, menemukan cara unik untuk memajukan 
pertumbuhan profesionalnya. Dia mencintai para susternya dan komunitas Notre Dame-nya. 
Selama lebih dari tiga puluh tahun, dia melayani sebagai koordinator dan konsultan untuk 
kebutuhan kesehatan para suster. Keahlian dan komitmennya terhadap kesempurnaan dihargai 
oleh para suster dan komunitas medis serta sipil yang lebih luas. Dengan kesadaran yang 
besar tentang orang miskin di antara kita, Suster bergabung dengan dua rekannya di Rumah 
Sakit Geauga untuk membentuk Paduan Suara Kabar Baik pada tahun 1989. Konser tahunan 
terus memberikan dukungan keuangan untuk Satgas Penanggulangan Kelaparan Kabupaten 
Geauga.  

Sr. M. Roman adalah seorang wanita dengan iman yang dalam dan pencinta kehidupan. Dia 
menyatakan, “Saya telah diberi banyak rahmat, berkat, kesempatan dan tantangan. Saya paling bahagia 
dalam interaksi pribadi saya dengan para suster, keluarga dan teman-teman saya, berbagi cinta, suka 
dan duka dalam persahabatan sejati.”  

Teliti dan kompeten dalam kehidupan profesionalnya, Suster yang murah hati ingin 
menjangkau semua orang dengan perhatian dan kasih sayang. Cintanya pada keluarga dan 
saudara perempuannya sangat kuat dan tidak terbatas. Suster Mary Roman menghargai 
martabat sesamanya dan kasih sayang yang melekat pada setiap orang. Salah satu intensi 
doa-doanya ialah bersyukur kepada Tuhan  — karena semua adalah karunia! 
Semoga Suster sekarang bersukacita dalam kepenuhan Hidup. 


