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Aku selalu bersamamu     Mateus 28:20 
 

“Semakin kita membiarkan Allah sendiri memiliki hati kita, semakin kita berhasrat untuk 
menjadi miskin, bebas dari keterikatan pada barang duniawi dan siap untuk 
membagikannya dengan murah hati kepada orang lain.” Kata-kata dari Konstitusi Suster-
suster Notre Dame ini menggambarkan Suster Mary Ruth. Secara tak terduga Tuhan 
memanggil Suster ke rumah-Nya setelah baru saja didiagnose limfoma non-Hodgkins.   
 
Dilahirkan di Tiffin, Ohio, Suster adalah anak tertua dari sembilan bersaudara dari 
almarhum Bernard dan Agnes (Naderer) Boes. Dia bersekolah di Sekolah Dasar St. Mary 
Kirby dan SMA Notre Dame,Toledo sebagai aspiran. Dia masuk SND pada tahun 1975 
dan mengucapkan kaul pada bulan Januari 1979. 
 
Dari 1980-1995 Suster menikmati tahun-tahunnya sebagai guru sekolah dasar bagi siswa 
di kelas 2 hingga 8 di Keuskupan Toledo dan Michigan. Dari 1996-2004 Suster melayani 
sebagai resepsionis di Maria Early Learning Center di Toledo, di mana dia berinteraksi 
dengan anak-anak kecil ketika mereka mengembangkan keterampilan hidup yang 
diperlukan dan tumbuh dalam kepribadian unik mereka.  
 
Pada tahun 2005 Sr. Ruth memulai pelayanannya yang penuh kasih dalam melayani 
anak-anak dan orang dewasa yang kurang beruntung di Rumah Anak-Anak Sunshine di 
Maumee, di mana dia mencintai para klien dan staf. Dia mendedikasikan banyak waktu 
untuk melayani orang dewasa khusus di rumah mereka melalui persiapan makanan, 
transportasi, pendampingan, dan berbagi waktu doa dan kerohanian. Sr. Ruth 
memberikan sepenuh hati dan jiwanya untuk apa pun yang dia lakukan, menjalani 
kebahagiaan “Berbahagialah orang miskin dalam roh” baik dalam doa, kerja keras, atau 
advokasi untuk kliennya.  
 
Iman Suster yang mendalam kepada Tuhan memanifestasikan dirinya dalam refleksi 
kontemplatif yang ia susun dalam tulisan dan lukisannya. Berdoa rosario bersama 
keluarganya setiap Rabu malam dalam beberapa bulan terakhir menjadi saksi cintanya 
yang penuh dedikasi kepada Maria.  
 
Suster Ruth aktif dalam pelayanan musik liturgi paroki, pernah ikut serta pengalaman imersi di 
India, dan melayani di berbagai komite sesuai kebutuhan oleh pelayanan Sunshine INC. Baru-baru 
ini dia memenuhi kebutuhan zaman dengan membuat ratusan penutup wajah untuk para Suster, 
dan para suster lansia dan banyak lainnya yang membutuhkan. 
 
Sister baru-baru ini didiagnosis menderita kanker dan sedang memulai perawatan kemoterapi. Dia 
dengan penuh cinta menyerahkan hari-harinya ke tangan Penciptanya dan menerima perubahan 
mendadak dalam gaya hidupnya sehari-hari ini. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas tugas-
tugasnya. Semoga dia menikmati pelukan dan kasih sayang Allah yang penuh kasih.  


