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Irmã Mary Franz  7 de maio de 2020  Irmã Peggy Quinn e Irmã Sue Bruno 
                                                                                                                                                           
Irmã Mary Berendt  11 de junho de 2020  Irmã Carol Jander 
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Irmã Clare Wand  8 de novembro de 2020  Irmã Sharon Frederick 
 
Irmã Lauren Wiegman  17 de fevereiro de 2021  Irmã Margaret Hoffman  
 
Irmã Elaine Murphy  20 de março de 2021  Irmã Jeanne Bessette 
 
Irmã Anna Konrath  17 de abril de 2021  Irmã  Lourdes Boyer  
 
Irmã Nadine Overbeck  2 de maio de 2021  Irmã Peggy Quinn 
 
Irmã Felicity (Joy) Gaffney  5 de junho de 2021  Irmã Roberta Naegele 
 
Irmã Dorothy Clare Zuleski  14 de junho de 2021  Irmã  Dolores Zemont 
 
Irmã Margaret Ann Zimmerman  28 de abril de 2022  Irmã  Roberta Naegele 
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Ir. Elizabeth Marie Klepec 

"Farei com você um 

pacto eterno". 

Entrou na Vida: 
5 de fevereiro de 1928 

Entrou na Vida Religiosa: 
4 de setembro de 1946 
Entrou na Vida Eterna: 
8 de março de 2020 

Intermediário: 
Cemitério de São José 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Primeira Leitura: Isaías 55: 1-3 

Segunda Leitura: Philippians 2: 5-11 

Evangelho: Mateus 13: 44-46 

Reflexão de Ir. Anita Beloin 

 

A Irmã Elizabeth Marie encontrou o tesouro 

escondido e a pérola de grande preço. Em 

Jesus e através do Espírito de Deus, ela 

encontrou o reino dos céus na terra. Ela deu 

toda a sua vida seguindo o caminho que Deus 

preparou para ela. Parte de sua jornada incluiu 

um "chamado dentro de um chamado". Ela 

sabia, nas profundezas de seu ser, que era uma 

Jolieta Franciscana, 

mas também foi chamado a viver uma vida 

mais contemplativa. Este desejo levou-a a 

sugerir à Congregação a formação de uma 

Casa de Oração, que foi aprovada pelo 

Capítulo de 1968. 

 

Em 1969, Irmã Elizabeth Marie veio para as 

"águas". Ela, juntamente com as Irmãs Frances 

Osterhaus, Laura Filipas e Agnes Ferber, 

iniciou este novo ministério em uma antiga 

casa rural às margens do rio Kankakee. A Casa 

de Oração Santa Clara se tornaria a primeira 

casa contemplativa da diocese de Joliet. 

Em Filipenses lemos que Jesus não 

considerava a igualdade com Deus como algo 

a ser compreendido, mas que se esvaziava 

assumindo a forma de um servo. Ele deu 

completamente sua vida por nós. Jesus é o 

Senhor para a glória de Deus Pai. Deus nos 

deu a plenitude da divindade na humanidade 

de Jesus. 

 

Jesus foi central para a vida de Isabel Maria, 

não apenas como um símbolo religioso, mas 

como uma presença viva. Em um de seus 

favoritos, ela copiou uma citação de Esther De 

Waal que lhe falava ao coração. Ela lê: 

"Desabafa meu coração, ó Deus, até que o 

silêncio fale em tua voz ainda pequena; 

converte-me do ouvir das palavras, e do fazer 

das palavras, e da confusão de muito falar, à 

escuta, à espera, à quietude, ao silêncio". Outra 

citação foi capturada no verso do marcador de 



página: "Ó Deus, desta vez eu te recomendo e 

te peço que me abençoes e me fortaleça em 

minha sincera busca por aquele silêncio e 

quietude em que eu rezo para que eu te 

encontre e tu me encontres". 

 

Se você conhecia a Ir. Elizabeth Marie, 

conhecia o sorriso que irradiava de seu ser. 

Issac de Stella, uma cisterciense do século XII, 

diz bem e capta a profundidade do sorriso de 

Ir. Elizabeth. "Que o Filho de Deus cresça em 

ti, pois Ele é formado em ti". Que Ele se torne 

imenso em ti, e que Ele se torne um grande 

sorriso e exultação e perfeita alegria". 

 

Quando Ir. Elizabeth Marie se tornou ministra 

do noviciado em 1967, ela decidiu dar a suas 

noviças uma carta pessoal escrita à mão como 

presente de Natal para cada uma delas. Ela 

começou com a grande classe de noviças do 

segundo ano. Era um projeto muito demorado, 

e ela logo se viu sem tempo. Então ela decidiu 

dar a cada uma das noviças do primeiro ano 

um cartão sagrado, e usando seu presente de 

caligrafia escreveu a palavra "Jesus" no verso 

de cada cartão. Ela disse que não precisava 

mais ser acrescentada, "Jesus" disse tudo. (Eu 

sou uma de suas noviças do primeiro ano. 

Compartilho com vocês este cartão sagrado de 

mais de 50 anos. A frente representa a cruz de 

Jerusalém junto com flores das Terras 

Sagradas, e no verso - de forma simples e 

profunda a palavra "Jesus"). 

 

Elizabeth Marie amava seus momentos de 

solidão, e amava a vida comunitária, sua 

família e seus momentos com os outros como 

professora, companheira espiritual ou amiga. 

Em resposta à pergunta: "Como eu quero ser 

lembrada"? Ir. Elizabeth Marie escreveu: "Ao 

longo de minha vida, Deus me abençoou com 

uma família fiel e amorosa, uma vocação para 

a vida franciscana, muitos amigos queridos e  

 

ministérios que eu amei. Sou muito grata por 

todos"! 

 

Uma das maiores contribuições de Ir. 

Elizabeth para nossa Congregação foi a revisão 

de nossas Constituições. Ela trouxe à oração 

todo o feedback que recebeu dos membros e, 

guiada pelo Espírito Santo, trouxe à luz nossas 

novas Constituições. Ela decidiu começar e 

terminar o documento em nome de Jesus. A 

primeira linha diz: "Jesus é a Palavra Eterna do 

Pai, falada com amor". Por Sua graça, nós, as 

Irmãs de São Francisco de Maria Imaculada, 

respondemos com amor à nossa palavra, estas 

Constituições". Ela termina o documento 

com estas palavras: "Que vivamos o 

Evangelho de Jesus para que 'por Ele e com 

Ele e n'Ele' nossas vidas possam dar glória a 

Deus". Que possamos divulgar o Evangelho de 

Jesus para que todas as pessoas proclamem 

'Jesus é Senhor'! ” 

 

Querida Elizabeth Marie, obrigada por ser um 

espelho, mostrando-nos o rosto de Cristo. 

 

 

 

 

 



Ir. Mary Franz 

"Os céus proclamam a 

glória de Deus! 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

 
Entrou na Vida: 

23 de maio de 1916 
Entrou na Vida Religiosa: 
8 de setembro de 1932 
Entrou na Vida Eterna: 

7 de maio de 2020 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois  

Reflexão de Ir. Peggy Quinn e Ir. Sue Bruno 
 
Maria escolheu estas leituras para sua Missa 
de Ressurreição. Trata-se de celebrar a vida.  
Reconhecemos a perda e a dor real para 
aqueles que permanecem, especialmente por 
causa da pandemia encerrada, mas o 
sentimento e a atmosfera deste serviço é de 
ressurreição e não de morte.   
 
A mensagem de Maria para nós é que esta 
jornada de vida é sobre a promessa de estar 
com nosso Senhor. Mas nesta vida, há tempo 
para tudo. Quando ouvimos essa lista de 
experiências de vida em Eclesiastes, eu sorrio 
ao pensar que Maria em seus 104 anos deve 
ter passado por essa lista muitas vezes, 
aprendendo a aceitar uma coisa após a outra, 
apenas para aprender de novo.  Quase posso 
ouvi-la dizer... Há um tempo para tudo... 
continuar... continuar a se preocupar com os 
outros.  
 
A Carta aos Romanos o diz claramente. Vai 
direto ao ponto. Ninguém vive ou morre por 

eles...nós somos do Senhor. Jesus é o Senhor, 
tanto dos mortos como dos vivos. Ela realmente 
me fala da natureza séria de Maria, ela era séria 
sobre sua fé, sobre viver plenamente cada 
momento, sobre sua prática espiritual, seu 
crescimento espiritual. Sempre que ela se 
chocava com o caminho, eu a via se reorientar, 
rezar e chegar a um novo compromisso, a uma 
nova paz. Nessa seriedade, havia tempo para 
rir, divertir-se; ela tinha um osso bastante 
engraçado. Ela adorava a beleza, discussões 
reais, queria ouvir cada orador, ir a tudo o que 
podia. Mas resumia-se à crença central expressa 
no evangelho... "Todo aquele que vê o Filho e 
acredita nele pode ter a vida eterna e eu a 
levantarei no último dia". 
 
Sr. Sue....Como a maioria de nós sabe, eu não 
conhecia Maria em seus primeiros anos de 
ministério, só quando ela estava na casa dos 60 
é que eu a conheci e passei tempo com ela. 
Minha experiência com ela foi, antes de tudo, 
que ela era uma mulher de oração profunda e 
fiel. Ela levava a peito essa linha em nossas 
Constituições: "Não confiamos em essa linha 

Primeira Leitura: Eclesiastes 3:1-8 
Segunda Leitura: Romanos: 14: 7-9 
Evangelho: João 6: 37-40 



em nossas Constituições: "Não confiamos em 
nossas próprias forças, mas no poder de um Pai 
amoroso, em quem confiamos plenamente".  
Mesmo quando a visão de Maria desapareceu 
completamente, nossas irmãs se reuniam 
diariamente no quarto de Maria para rezar com 
ela no escritório. Quando Maria dizia que 
rezaria por alguém, não era uma oração de 
lábios, ela rezava realmente por essa pessoa e 
por essa intenção. Ela nunca deixou de me 
perguntar sobre minha irmã, Lee Ann, 
lembrando-me repetidamente que Lee Ann 
estava em suas orações diárias. No final da vida 
de Maria, como irmãs e outras que morriam 
muito mais jovens que ela, ela se perguntava 
em voz alta: "por que não eu, estou pronta 
Senhor". Mas ela também sabia e acreditava de 
todo o coração que era o momento do Senhor e 
não o dela.   
 
Como Peggy aludiu, Maria queria assistir a 
cada oração pública, cada programa de 
enriquecimento espiritual e cada palestra nas 
igrejas locais. Mesmo quando ela estava 
lentamente perdendo sua visão e suas 
habilidades auditivas, Mary continuava 
tentando acompanhar os tempos. Uma maneira 
de fazer isso era trabalhar em seu computador, 
embora nem sempre fosse fácil para ela. Não 
posso dizer o número de vezes que fui chamada 
ao seu pequeno espaço de trabalho para ajudá-
la a descobrir como recuperar seus materiais ou 
redefinir senhas. Ela era ferozmente 
independente, especialmente em seus últimos 
anos. Aos 95 anos, ela estava jardinando na 
GAH. Em algum momento, tornou-se evidente 
para nós que dobrar-se estava ficando muito 
difícil para Mary. Isso levou Al Scheuber a 
construir-lhe uma caixa de plantas de cintura 
alta para que ela pudesse trabalhar mais 
facilmente com suas plantas e vegetais.   
 
Mary gostava de viajar especialmente com suas 
muitas sobrinhas e sobrinhos. A família inteira 
era aventureira. Se houvesse uma viagem 
planejada, ela seria a primeira a ser perguntada 
sobre sua disponibilidade. Tive a sorte de ir em 
algumas dessas férias e me lembro claramente 
da resistência de Mary, aos 75 anos, escalando 

montanhas, nunca aparecendo sem fôlego 
enquanto eu estava quase hiperventilando! Sua 
última viagem, aos 101 anos, foi viajar de Joliet 
a Columbus Ohio para assistir ao funeral de sua 
querida sobrinha e mãe de Bitsy, Roseann Lieb. 
Lá em Colombo, Maria foi tão reverentemente 
saudada por suas muitas sobrinhas e sobrinhos 
amorosos, sobrinhos e sobrinhas-avós. Era 
tocante e claro para Peggy e para mim que 
havia um amor genuíno e um carinho mútuo.   
 
Lembro que ela precisava de muita ajuda para 
se preparar para o dia e se aposentar à noite, 
mas ela nunca reclamou, nunca resmungou e 
ficou imensamente grata por qualquer 
assistência oferecida a ela. O fim de sua vida me 
faz lembrar de Jesus perguntando a Pedro se ele 
O ama. Em João 21 Jesus diz a Pedro para 
alimentar suas ovelhas, e diz: "Digo-lhe 
solenemente: como jovem você apertou seu 
cinto e andou por aí como quis; mas quando 
você for mais velho você estenderá suas mãos, e 
outro o amarrará e o levará contra sua 
vontade".  Quando Maria era jovem, ela foi 
capaz por muitos anos de "andar por aí como 
quisesse", mas à medida que envelhecia, outros 
tiveram que cuidar dela de maneiras difíceis 
para ela imaginar ou experimentar. Em sua 
maioria, Mary envelheceu a passos largos, um 
exemplo para todos nós.   
 
Mais uma vez, como escrito em nossas 
Constituições, "Aqueles que estavam próximos 
a nós em vida, continuamos a nos lembrar 
depois de sua morte". Maria que foi 
"alimentada com o Pão da Vida, um sinal de 
nossa unidade e amor", foi chamada para 
aquela comunidade que chamamos "a 
comunhão dos santos" em 7 de maio de 2020. 
Maria, você foi uma serva boa e fiel. Confiamos 
que você esteja descansando em paz, enquanto 
no abraço amoroso de 
nosso Deus.   
 
 

 

 

 



Ir. Mary Berendt 

Entrou na Vida: 
4 de novembro de 1938 
Entrou na Vida Religiosa: 

28 de janeiro de 1957 
Entrou na Vida Eterna: 
11 de junho de 2020 

Intermediário: 
Cemitério da Ressurreição 

Romeoville, Illinois  

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Alegre-se e Fique Contente 
Salmo 118 

Reflexão de Sr. Carol Jander 

 

Mary e eu éramos amigas do colegial. 

Mary era uma lealista de Buckeye. 

 

Tendo mencionado estes dois pontos, escolhi 

escrever esta reflexão com a analogia do jogo 

em mente; não com um significado leve como 

um jogo de tabuleiro ou de cartas, mas tendo 

o significado de missão na vida.  A missão de 

Mary era terminar sua vida como vencedora 

no jogo do Senhor com Jesus, o treinador, e 

Mary, a jogadora. 

 

Para ganhar um campeonato em qualquer 

jogo, é preciso praticar, mostrar progresso, 

lutar pelas próprias crenças e, por fim, 

experimentar a vitória. 

 

São Paulo (Filipenses 3:10-16) disse: "Eu 

prossigo em direção ao objetivo para ganhar o 

prêmio pelo qual Deus me chamou para o céu 

em Cristo Jesus". 

Na missão de vida de Maria, como com cada um 

de nós, ela nem sempre sabia o que esperar, mas 

sua fé a levou a perceber que o Senhor sempre 

lhe forneceria tudo o que ela precisaria para 

cumprir sua tarefa.  Jesus, o treinador, seria seu 

guia. 

 

Lembre-se de que quando Jesus enviou seus 

apóstolos em sua missão (para o jogo) ele lhes 

disse para levar pouco com eles, encontrar 

amigos com quem ficar e o Espírito seria seu 

guia". 

 

Quando Maria entrou no Joliet Franciscans em 

janeiro de 1957, ela ouviu o Senhor dizer: "Vai, 

leva pouco contigo (talvez dois aventais 

axadrezados, duas toalhas e sapatos pretos!) 

Maria foi sem saber exatamente o que esperar, 

mas estava disposta a entrar no jogo e seguir as 

instruções do treinador.  Mais uma vez, sua fé a 

levou a uma profunda compreensão do desejo 

do treinador de que ela fosse uma vencedora. A 

luta pelo campeonato se tornou seu primeiro 

Primeira Leitura: 2 Timóteo 3: 14-17 

Segunda Leitura: Romanos: 12: 9-18 

Evangelho: Mateus 5: 1-12 



objetivo. 

 

Os treinadores não costumam mostrar 

felicidade à margem durante um jogo, mas 

guardam seus sentimentos até o final (se 

ganharem!) Lembro-me de uma conversa que 

tive com Mary uma vez depois que ela foi 

diagnosticada com insuficiência renal.  Por 

algum tempo, ela ficou um pouco desanimada.  

Ela lutou contra a diálise o máximo que pôde.  

Conversamos sobre se acreditávamos que Jesus 

alguma vez sorriu ou riu. Nenhum de nós se 

lembrava de ter sido registrado na Escritura.  

Embora o riso de Jesus não esteja escrito 

especificamente em nenhum lugar, 

acreditávamos que ele evidenciava felicidade 

quando brincava com os amigos quando 

criança, quando ia pescar com seus discípulos, 

quando recebia crianças em seus braços e 

quando via seu amigo Lázaro voltar à vida. 

Sim, Jesus sorriu e teve senso de humor! 

 

Um famoso comediante escreveu certa vez: 

"Através do humor, você pode suavizar alguns 

dos piores golpes que a vida dá".  Em seu jogo 

de vida, Maria nunca perdeu seu senso de 

humor, apesar de alguns dos golpes que lhe 

vieram à cabeça.  Sempre houve um retorno 

humorístico quando desafiada com uma 

declaração ou provocada por outra. 

 

A crença na missão levou Mary a enriquecer 

outras vidas através do ensino.  Mesmo quando 

ela deixou a sala de aula em tempo integral, ela 

permaneceu na educação através do ensino. Os 

jogadores no jogo nem sempre têm as coisas do 

seu jeito e às vezes são forçados a serem 

"arrancados das fileiras".  Foi um "puxão" difícil 

quando Mary teve que voltar para casa em 

Joliet devido à saúde falhada. 

 

Enquanto estava na OLA, ela continuou a 

alegrar os dias dos outros com um sorriso 

alegre, brincadeira ou sugestão enquanto 

andava na sua scooter vermelha.  Muitos de nós 

contribuímos para a piscina semanal de futebol 

enquanto ela aplaudia sua amada OSU.  Ela se 

juntou às aulas de enriquecimento e quando 

chegou a hora de pintar, sua escolha de cor foi 

sempre VERMELHO. 

 

Mary era uma amiga e irmã leal para muitos.  

Ela era uma verdadeira jogadora no time de 

Deus. 

 

As Escrituras citam Jesus como dizendo: "Na 

casa de meu pai há muitas mansões".  Quando 

chegarmos ao paraíso, a mansão de Maria será 

fácil de reconhecer.  É a que tem a bandeira 

VERMELHA pendurada do lado de fora. 

OHIO!  Mary, descanse em paz, companheiro 

Buckeye.   

 

 

 

 



Ir. Margaret Rose Sczesniak 

"Unidos no amor" 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Entrou na Vida: 
25 de dezembro de 1932 
Entrou na Vida Religiosa: 
4 de setembro de 1950 
Entrou na Vida Eterna: 

5 de setembro de 2020 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois  

Reflexão de Sr. Rosemary Huzl 

 
A seleção de passagens da Bíblia é uma parte 
importante do planejamento de uma liturgia 

fúnebre porque queremos recorrer à palavra de 
Deus para sabedoria e conforto em nosso tempo 
de perda, mas também queremos leituras que 

reflitam a vida da pessoa que estamos 
lembrando.  A Palavra de Deus está no coração 
de nossa celebração cristã de fé.  

 
Na primeira leitura, o profeta Miquéias 
pergunta "o que é que o Senhor exige de nós...". 
A Irmã Margaret Rose encontrou muitas 
maneiras de responder a esta pergunta, a 
maioria das maneiras sendo no campo da 
educação, mas encontrando ministérios de 
serviço onde quer que ela morasse. A fé de Irmã 

Margaret Roses sempre esteve ligada a suas 
ações.  
 
Seu ministério da educação abrangeu 26 anos 
no ensino fundamental como professora ou 

diretora, ESL e GED e 21 anos no campo da 
administração educacional. 

Em seus últimos anos, "caminhar 

humildemente com seu Deus" assumiu um 
significado totalmente diferente, uma vez que 
se tornou mais difícil fisicamente. Nas 

escrituras, a metáfora da caminhada é usada 
para descrever a direção geral da vida de uma 
pessoa. Enquanto Margaret Rose cultivava sua 

caminhada com Deus, foi-lhe dado o poder e a 
paixão para se envolver plenamente na vida 
dos outros.   

 
A irmã Margaret Rose tinha muitos dons 
especiais. Entre eles estavam os dons do humor 
e da espontaneidade. Por causa de suas 
experiências de ensino no Centro Cultural 
Chinês de Illinois, em Westmont, ela 
frequentemente o envolvia em uma conversa 
sobre seu ensino lá e, de repente, ela começava 

a cantar e a falar em chinês. (Somente depois 
que o ouvinte ficava intrigado é que ela 
"confessava" ter inventado tudo e não ter 
dominado a língua chinesa de maneira alguma.  
 

A leitura de Colossenses explica as virtudes 
necessárias quando o serviço é ministério. 

Primeira Leitura: Miquéias 6: 6, 8 

Segunda Leitura: Coríntios 12: 25-27 

Evangelho: Mateus 5: 3-10 



Durante quatro anos, a Irmã Margaret Rose 
ministrou como Coordenadora Local das Irmãs 

que vivem na Casa de Repouso Nossa Senhora 
dos Anjos. Ao longo de seu ministério, ela teve 
muitas oportunidades para praticar as virtudes 
de que falava na leitura de Colossenses: 
Compaixão: uma profunda empatia com os 

outros. Bondade: um atributo básico, cristão, 
um fruto do Espírito; Humildade: a maneira 
como ela escutava, respeitava, se engajava e 
honrava os outros; Mansidão: ela restringia sua 
personalidade em casos em que os outros 
precisavam de espaço para se expressar.  

Paciência: ela procurava maneiras de ajudar 
abnegadamente os outros e muitas vezes se 
encontrava esperando pacientemente. 

 
Semelhante à pergunta feita por Miquéias, 

poderíamos reformular a pergunta ao ler o 
Evangelho de Mateus: "Que atitudes teriam os 
seguidores ideais de Jesus"? Tradicionalmente a 
resposta é referida como as Bem-aventuranças. 

Bendito significa ser afortunado, favorecido ou 
feliz. A Irmã Margaret Rose foi afortunada, 
favorecida e feliz. Ela não só possuía estas 
atitudes, mas as demonstrava em sua vida. 
Sendo pobre de espírito, ela estava disposta a 
dizer: "Senhor, eu me tornarei o que você quer 

que eu seja". 
 
Em 2010, a Irmã Margaret Rose se tornou 
residente em Nossa Senhora dos Anjos. Ela não 
se retirou do serviço aos outros, mas estendeu 
seus cuidados amorosos através da "Oração e 
Presença", encorajando residentes, funcionários 
e visitantes, ou sentada em silêncio em seu 
lugar especial na capela, estando presente ao 
Senhor em oração. Ela realçou estes dons ao 
freqüentar a "escola de palhaços" (adotando o 
nome "Blossom" o palhaço) divertindo-se em 
festas, piqueniques e em salas de aula, 
esperando ajudar aqueles ao redor de sua 
"Blossom with Life". Ela adorava arranjos de 
plantas e flores, assistir filmes antigos, jogar 
cartas e festas de pizza.  
 

A irmã Margaret Rose também tinha um lado 
muito sério. Ela se sentia muito apaixonada 

pelas questões e compartilhava livremente seus 
pontos de vista. Seu sobrinho Scott, (do qual ela 
gostava muito), deu-lhe um sinal que ficou 
pendurado em seu quarto. Dizia: "Não se meta 
com Margaret". Suas próprias palavras nos 

dizem isso: "Eu invoquei o Espírito da minha 
vida para me orientar.  Também devo continuar 
'atento às exigências do meu próprio coração 
escondidas sob minhas defesas'".  
 
Irmã Margaret Rose ajudou a organizar a 

"Espera vigilante", a vigília de oração para as 
Irmãs residentes na OLA nas etapas finais de 
sua viagem terrestre. Ela mesma foi chamada à 

sua eterna recompensa pacificamente, mas de 
repente, e sem aviso prévio. Agora ela espera e 

cuida de cada um de nós do lugar que ela 
compartilha com os muitos que ela observava, 
esperava e rezava por aqui.   
 

Margaret Rose demonstrou para nós o que o 
Senhor exige de nós... fazer justiça, amar a 
bondade e caminhar humildemente com nosso 
Deus. Seu senso de humor e os muitos dons e 
talentos que ela tão generosamente 
compartilhou com sua família, seus alunos e 

sua congregação testemunharam a mensagem 
do Evangelho com autenticidade e 
simplicidade.  Lembramo-nos dela, 
agradecemos-lhe e pedimos-lhe que nos ajude 
enquanto nos esforçamos para "florescer" em 
nossa vida - caminhar humildemente uns com 
os outros e com nosso Deus.  
  
Em memória de sua vida, Margaret Rose, nós 
proclamamos: "Amém, Aleluia! 

 
 



Ir. Clare Wand 

"Louvado sejais, meu Senhor, 

com todas as vossas criaturas." 
São Francisco-Canticle of the Sun 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Entrou na Vida: 
1 de outubro de 1927 

Entrou na Vida Religiosa: 
7 de setembro de 1943 
Entrou na Vida Eterna: 

8 de novembro de 2020 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois   

Primeira Leitura: Isaías 40: 28-31 

Segunda Leitura: Coríntios: 12: 4-11 

Evangelho: Mateus 6: 25-34 

Reflexão de Sr. Sharon Frederick 

 

Na manhã de 8 de novembro de 2020, nossa 

Irmã Clara Varinha de Condão fechou os olhos 

e voltou calmamente para casa, para Deus. Ela 

morreu da maneira como vivia, graciosa e 

pacificamente. Sua missão era completa. Seu 

serviço aos outros estava terminado.  Agora ela 

podia desfrutar da presença do Deus que 

alimentou seu coração e lhe deu a vida por 95 

anos, 75 dos quais foram passados como uma 

franciscana Jolieta.   

 

Desde o início de sua vida como Irmã de São 

Francisco, Florence sabia que a voz que a 

chamava para a vida religiosa como aspirante, 

era a voz que ela seguiria fiel e alegremente 

todos os seus dias. Sua devoção a Santa Clara 

de Assis era tão forte que, mesmo sendo uma 

noviça que lhe foi dado o nome de Irmã 

Clarissa, mais tarde ela a abreviou para Irmã 

Clara.  

 

Embora a Irmã Clarissa nunca quisesse ensinar, 

ela se tornou professora por um curto período 

de tempo. Ela trabalhou no campo da educação 

em várias funções como escriturária, 

registradora, operadora de copiadora e gerente 

da livraria da JCA. Formada em artes 

culinárias, Clare também trabalhou em várias 

paróquias cozinhando, cozinhando, costurando 

e assumindo uma miríade de outras 

responsabilidades. Mas foi seu serviço às Irmãs 

que a tornou a mais alegre. Quer fosse pôr a 

mesa, lavar a roupa de alguém ou consertar o 

hábito de uma Irmã, Clare considerava cada 

tarefa como uma bênção de Deus. Clare nunca 

se cansava de ajudar os outros, sempre 

trabalhando "nos bastidores", sempre 

assegurando que os outros tivessem o que 



precisavam.     

 

Uma das leituras que Clare escolheu, em 

antecipação ao seu funeral, foi uma leitura de 

Isaías, 40: 28-31.    

 "Você não sabe? 

 Você não ouviu? 

 ….. Aqueles que esperam no Senhor 

 renovarão suas forças 

 Eles voarão nas asas como águias;  

 Elas correrão e não se cansarão, 

 Eles caminharão e não desmaiarão." 

 

Não admira que Clare tenha escolhido esta 

leitura! Ela viveu verdadeiramente as palavras 

de Isaías. Ela pediu força e Deus lha deu. Ela 

pediu alegria e Deus viu que ela desempenhou 

suas funções com um sorriso no rosto. Ela 

pediu para não se cansar e Deus a deixou voar 

como uma águia. 

 

Com o passar dos anos, muitos de seus 

familiares ficaram aflitos com a doença de 

Huntington, e eles contaram com a ajuda de 

Clare para ajudá-los nas várias fases de suas 

doenças.  Clare estava presente a cada um 

deles, compartilhando sua força e sua alegria. 

Com o tempo, Clare também contraiu a 

dolorosa doença e tomou a decisão de se mudar 

para Nossa Senhora dos Anjos. Irmã Clara 

dependia totalmente de Deus que lhe deu tudo 

o que ela precisava para a viagem. Sua fé era 

tão forte que, mesmo quando lhe foi dito de seu 

diagnóstico de Huntington, ela sabia que Deus 

cuidaria dela. Ela acreditava no Deus que lhe 

deu a vida e lhe deu a força para aceitar a dor e 

o sofrimento que ela suportou por muitos anos. 

Sua fiel companheira, a irmã Thadine, estava 

sempre presente, percorrendo o doloroso 

caminho ao lado de sua amiga. 

 

Depois de um tempo, à medida que sua energia 

crescia menos, Clare não podia mais ajudar 

suas irmãs, mas ela nunca se queixava e olhava 

cada dia com um sorriso. Mesmo quando a dor 

da doença aumentava, Clare continuava a 

manter seu espírito alegre alimentado pelo 

olhar fixo no Senhor. 

 

A leitura do evangelho que a Irmã Clare 

escolheu é a leitura tirada de Mateus 5: 25-34. A 

leitura certamente reflete toda a sua vida: 

 ....... "não se preocupe com o amanhã; 

amanhã cuidará de si mesma." 

 

Irmã Clare, agradecemos por seu total 

abandono a serviço dos outros. Agradecemos-

lhe por estender a mão a todos aqueles que 

precisavam de um sorriso e de uma ajuda. Você 

nos ensinou a trazer alegria aos outros e a 

aceitar o que quer que venha ao nosso encontro. 

O senhor nos ensinou a viver.  Muito bem feito, 

bom e fiel servo.     

  



 Ir. Lauren Wiegman 

"Se você achar em seu coração 

cuidar de outra pessoa, você terá 

tido sucesso." Maya Angelou 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Entrou na Vida: 
7 de julho de 1935 

Entrou na Vida Religiosa: 
2 de setembro de 1952 
Entrou na Vida Eterna: 

17 de fevereiro de 2021 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois   

Primeira Leitura: Isaías 43: 1-5 

Segunda Leitura: Romanos 12:1-13 

Evangelho: João 13: 12-17 

Reflexão de Ir. Margaret Hoffman 

 

O fato de a Irmã Lauren Wiegman ter escolhido 

suas próprias leituras para sua liturgia fúnebre 

torna essas passagens da Escritura ainda mais 

significativas. A leitura de Isaías 43: 1-5 ecoa as 

palavras do hino "Não tenha medo," que é 

usado com tanta freqüência em nossas liturgias 

para várias ocasiões. Yaweh é citado como 

dizendo ao amado povo de Israel: "Não tenhais 

medo, pois eu vos redimi; chamei-vos pelo 

nome; vós sois meus." Lauren escolheu manter 

seu nome religioso para honrar sua santa 

padroeira, São Lourenço, e um de seus irmãos, 

em vez de retornar ao seu nome de bailarina 

Barbara Ann. A passagem de Isaías continua, 

mencionando que a presença de Deus estaria 

com o povo de Deus apesar das provações de 

passar por mares ou rios ou caminhar através 

do fogo, porque Deus está conosco. Deus 

certamente estava com Lauren na morte de seu 

irmão, Richard, que morreu durante seu serviço 

militar quando jovem, durante os vários 

ministérios que ela empreendeu aos de diversos 

níveis etários, e em momentos decisivos na vida 

daqueles a quem ela aconselhou.  

 

Quanto às suas qualidades pessoais, a carta de 

Paulo aos romanos exorta os leitores a praticar 

as virtudes tão bem exemplificadas na vida de 

Lauren: humildade e caridade. Paulo diz: 

"Quero exortar cada um de vocês a não 

exagerar sua real importância." Paul continua a 

enumerar os dons dados aos que ocupam 

cargos específicos, alguns dos quais Lauren 

preencheu como profetas, administradores, 

professores, pregadores e esmolas, a fim de 

encorajar a todos a fazer suas obras de 

misericórdia alegremente. Ele termina 

insistindo: "Se alguém está em necessidade, 



você deve compartilhar com ele, e deve fazer da 

hospitalidade seu cuidado especial." Lauren 

adorou os encontros que as Irmãs e Associados 

de Ohio-Michigan tiveram com Linworth Road 

em Columbus, e mesmo nos dias de Covid, 

quando fazíamos Zoom. Ela disse após as 

reuniões: "Parece que tivemos pessoas na casa." 

De mãos dadas com humildade e caridade, 

então, podemos acrescentar hospitalidade. 

 

O Evangelho que Lauren escolheu foi João 13: 

12-17. Esta passagem descreve a Última Ceia, 

mas ao invés de se centrar na lavagem dos pés 

ou na instituição da Eucaristia, Lauren escolheu 

o trecho que começa: "Quando ele lavou os pés 

e voltou a vestir suas roupas, voltou para a 

mesa e perguntou aos discípulos: 'Vocês 

entendem o que eu fiz com vocês? . . . Eu lhes 

dei um exemplo para que vocês copiem o que 

eu lhes fiz", e então Jesus promete ainda: "A 

felicidade será sua se você se comportar de 

acordo."  

 

Lauren viveu a humildade, a caridade e a 

hospitalidade das Escrituras. Seu trabalho com 

crianças negras no Alabama em sua juventude e 

seu trabalho com crianças imigrantes em sua 

velhice, seu senso de justiça para as Irmãs ao 

seu cuidado e seu senso de justiça para aqueles 

atendidos pela Rede de Moradia Comunitária 

em Colombo, sua disposição para orientar 

adolescentes no ensino médio e sua 

disponibilidade para elogiar e encorajar os 

membros mais jovens da Congregação ao longo 

de sua vida, tudo isso mostra a consistência de 

sua espiritualidade. Lauren foi sustentada pela 

oração e pela Eucaristia diária, mesmo quando 

procurava uma igreja paroquial que a 

alimentasse e que fosse fisicamente acessível e 

que exigisse esforço de sua parte.  

 

Lauren Wiegman era uma mulher de oração 

que confiava na Escritura como seu guia. Sua 

humildade, compaixão e calor humano lhe 

permitiram aceitar as dificuldades da vida com 

um sentimento de alegria que lhe trouxe a 

admiração e o afeto dos outros. Sem dúvida ela 

sabia que, como diz Thomas Campbell, o poeta 

escocês: "Viver no coração daqueles que 

amamos não é morrer." 

  

 

 

 



 Ir. Elaine Murphy 

"Deus, que a luz brilhe em nossos 

corações para que possamos tornar 

conhecida a glória de Deus." 

Entrou na Vida: 
3 de abril de 1939 

Entrou na Vida Religiosa: 
8 de setembro de 1957 
Entrou na Vida Eterna: 
20 de março de 2021 

Intermediário: 
Cemitério da Ressurreição 

Romeoville, Illinois   

Primeira Leitura: Sabedoria 3:1-9 

Segunda Leitura: 2 Coríntios 4: 5-7, 14-15 

Evangelho: Mateus 5: 13-16 

Reflexão de Ir. Jeanne Bessette 

 

Crescendo no bairro Englewood de Chicago, no 

abraço da Escola e Paróquia Sacred Heart, uma 

jovem Elaine Murphy sentiu o chamado para a 

vida religiosa como uma Franciscana Jolieta. 

Como Englewood mudou diante de seus 

próprios olhos - seus pais (principalmente sua 

mãe) continuaram a viver lá enquanto o bairro 

se deteriorava e se empobrecia - essas 

mudanças ajudaram a moldar a visão do 

mundo de Elaine. Ela se identificou muito com 

a posse de um tesouro em vasos terrenos, uma 

das imagens das escrituras que escolheu para 

seu funeral.  

 

Elaine foi a primeira pessoa que ouvi usar a 

palavra "marginalizada" para descrever as 

pessoas. Nunca a ouvi rezar sem me lembrar 

daqueles empurrados para a margem pela 

pobreza, agitação política, preconceito e 

desprezo pela vida humana. Ela via as pessoas 

como o tesouro de Deus, mesmo em suas 

próprias circunstâncias terrenas. É muito 

provável que os nove anos que Elaine passou 

no Brasil ajudaram a moldar essa consciência 

das pessoas que precisam de nossas orações, 

mas especialmente de nosso ministério e de 

nossa generosidade de coração. Mesmo antes 

de Elaine se tornar missionária em 1967, ela 

fazia trabalho missionário em paróquias do 

centro da cidade de Chicago. Ela fazia parte de 

uma coalizão de irmãs representando 22 

congregações religiosas que serviam meninas e 

mulheres jovens cujas vidas eram desafiadas 

pela pobreza, gravidez e abandono. Talvez seu 

coração missionário tenha sido formado na 

própria cidade onde ela havia crescido e nos 

anos 60 refletia realidades que a sensibilizavam 

para as graves necessidades humanas.  

 

Essa necessidade humana a ajudou a atender ao 

chamado para juntar-se a nossas irmãs 

pioneiras no Brasil. Sua vontade de ser útil 

levou-a à disponibilidade - disponabilidade em 

português - para uma missão inteiramente 



nova. Ela foi ao Brasil, aprendeu um idioma 

que nunca havia ouvido em Englewood, e se 

colocou a serviço da evangelho como diretor 

assistente de formação e ministro de pastoral 

entre o povo do Brasil. Em seus nove anos no 

Brasil, ela se mudou entre vários ministérios 

diferentes, adaptando-se às necessidades 

conforme elas surgiram.  

 

Quando voltou aos Estados Unidos, foi para 

estudar teologia e formação para a vida 

religiosa. Disponibilidade foi algo que ela levou 

a sério ao responder ao chamado à liderança na 

Congregação, primeiro como Conselheira / 

Coordenadora de Área e depois como 

Presidente. Quando a Academia São Francisco 

contratou seu primeiro diretor masculino, 

Elaine tornou-se a primeira presidente da escola 

e ajudou a dirigi-la através de um tempo de 

diminuição de matrículas, pois a Congregação 

considerava oportunidades para ajudar nossa 

escola a sobreviver. Ela lançou as bases para 

sua eventual fusão com a Joliet Catholic High 

School, uma fusão que ainda assegura a 

educação secundária católica para as jovens 

mulheres e homens de Joliet.  

 

Elaine foi muitas vezes o sal que realçava os 

sabores do que estava acontecendo ao seu 

redor. Ela trouxe risos e espírito aos eventos 

sociais - festas, reuniões, participação em 

conselhos de administração. Ela era uma luz 

como grande defensora da colaboração entre as 

religiosas através da LCWR e entre outras 

franciscanas através da Federação Franciscana.  

 

Capaz de remodelar o vaso de barro que era 

sua vida, Elaine serviu mais tarde no ministério 

paroquial em Iowa antes de retornar a Joliet 

para assumir o que seria seu ministério mais 

longo. Elaine abraçou o ministério de 

hospitalidade e cuidado em seu trabalho na 

Casa de Repouso Nossa Senhora dos Anjos 

como diretora de admissões por 13 anos. Ela 

também valorizou a oportunidade de cuidar de 

sua mãe Marge na OLA até o momento da 

morte de sua mãe.  

 

Eu pessoalmente posso atestar o lado terno de 

Elaine. Durante um período muito difícil em 

minha própria vida, Elaine ficou ao meu lado. 

Ela não me deixou apenas chorar; ela chorou 

comigo. Ela não apenas me ouviu; ela falou de 

seus próprios desafios, mas sempre abriu 

espaço para os meus. E eu posso falar com sua 

tenacidade. Diante de outros discordando dela, 

Elaine ficou sozinha na tomada de uma decisão 

correta. Ela ouviu seu próprio coração e a voz 

de Deus, mesmo quando essa voz a levou aos 

seus próprios lugares solitários.  

 

Seus últimos anos foram de desafios físicos e 

muitos desabafos. No entanto, ela nunca 

abandonou a fé que a puxou em primeiro lugar: 

um amor de Deus que a tornou disponível até 

mesmo para o sofrimento após uma longa vida 

de serviço generoso.  

 



 Ir. Anna Konrath 

Entrou na Vida: 
26 de julho de 1932 

Entrou na Vida Religiosa: 
4 de setembro de 1950 
Entrou na Vida Eterna: 

17 de abril de 2021 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois   

"Alegrai-vos com uma 

alegria indescritível"! 
1 Peter: 1 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

Reflexão de Sr. Lourdes Boyer 

 

Se você nunca teve a oportunidade de passar 

um tempo de qualidade com a Irmã Anna, você 

pode tê-la julgado pela forma como a viu em 

ação ou ouviu suas declarações. Infelizmente, 

você nunca chegou a conhecer a verdadeira 

Irmã Anna. As leituras que foram escolhidas 

para sua missa refletem a verdadeira Anna.  

 

Nossa primeira leitura é do Livro de Jeremias 

29: 11 - 14 é um começo adequado, pois esse foi 

o nome religioso com o qual ela viveu por 

muitos anos, inclusive alguns anos depois de 

outros terem mudado seus nomes de volta para 

seus nomes batismais. Neste livro, o profeta 

lembra ao povo que Deus tem planos para eles 

que incluem um futuro e uma esperança. Deus 

convida o povo a vir e rezar, a buscar e a 

encontrar Deus.   

 

Deus fez um convite especial a Anna. E ela 

encontrou Deus!  E depois de encontrar Deus, 

ela escolheu seu caminho para compartilhar 

Deus com os outros. Ela sempre quis que uma 

das canções do seu funeral fosse "I Did it My 

Way" junto com a canção "Edelweiss." 

 

Se você estivesse doente no hospital e ela 

pudesse visitá-lo, ela estaria lá. No seu 

aniversário, você receberia um cartão de 

aniversário dela. Ela adorava fazer refeições e 

oferecia seus serviços para fornecer uma 

refeição se alguém estivesse tendo um 

aniversário, uma comemoração ou estivesse 

doente. Anna não era alguém que pudesse falar 

sobre Deus. Ela achou isso difícil de fazer, mas 

mostrou seu Deus fazendo coisas para os outros 

Primeira Leitura: Jeremias 29: 11-14 

Segunda Leitura: Apocalipse 21: 1-7 

Evangelho: João 14: 1-6 



- sentada com os doentes e idosos, cuidando 

dos animais de amigos que estavam fora da 

cidade e, especialmente, estando presente para 

a família e amigos quando havia uma crise. Ela 

e eu estávamos fora da cidade para um torneio 

de boliche quando recebi a notícia da morte de 

minha mãe. Nunca pude descrever como Anna 

era fraterna comigo. Descrevê-la como 

compassiva não começa a descrever suas ações 

e palavras.     

 

O Livro de Apocalipse 12: 1-7 fala de um novo 

céu e uma nova terra... ou seja - todas as coisas 

seriam novas. E que aquele que tem sede 

receberia a água da vida sem custo.   

 

Os últimos dias de Anna, após seu derrame, 

refletiram este novo céu e esta nova terra. Antes 

de entrar em cirurgia, ela me lembrou, como 

amiga e como segunda pessoa em sua lista de 

procurações, de quais eram suas escolhas. Ela 

afirmou especialmente que não queria ser 

colocada em um respirador que respirasse por 

ela. A cirurgia não foi bem sucedida e, ao deitar

-se em sua cama, ela demonstrou uma 

tranquilidade que a refletia esperando o novo 

céu e a nova terra. 

 

O Evangelho de São João 14: 1-6 fala das muitas 

mansões que nos esperam no céu. Jesus nos 

lembra que Ele é o Caminho, a Verdade e a 

Vida. A mansão de Anna estava pronta para ela 

e enquanto sentimos falta de sua presença entre 

nós agora, há uma certeza de que ela estará 

esperando nossa entrada através dos portões 

celestiais e dará uma acolhida que só ela 

poderia dar. 



 Ir. Nadine Overbeck 

Original artwork © Sr. Kay Francis Berger, OSF 

"Confie em Deus nas 

tempestades da vida." 

Entrou na Vida: 
3 de novembro de 1938 
Entrou na Vida Religiosa: 
8 de setembro de 1957 
Entrou na Vida Eterna: 

2 de maio de 2021 
Intermediário: 

Cemitério da Ressurreição 
Romeoville, Illinois 

Primeira Leitura: Isaías43: 1-5 

Segunda Leitura: Romanos 8: 14-17 

Evangelho: Marcos 4: 35-41 

Reflexão de Ir. Peggy Quinn 

 

Nadine escolheu para sua liturgia as leituras 

que lhe falaram ao coração e os muitos 

capítulos de sua jornada de vida. Podemos 

ouvir e ver sua fé através das palavras das 

escrituras que devem tê-la desafiado, 

confortado e lembrado do amor de Deus por 

todo seu povo e que incluía um amor pessoal 

por si mesma. 

 

De Isaías, ouvimos o grande amor de Deus. 

"Não temais, pois eu vos redimi; chamei-vos 

pelo nome: vós sois meus." Quando passares 

pelas águas, eu estarei contigo; quando andares 

pelo fogo, não serás queimado, nem as chamas 

te consumirão... Porque és precioso aos meus 

olhos e honrado, e eu te amo." Você pode 

imaginar como ela precisou e viveu com esta 

passagem após o incêndio que destruiu tudo 

em seu apartamento. Como a perda de 

membros da família desde a sua juventude a 

chamou para esta passagem. Ela deve ter 

voltado a esta passagem com sua doença. "Não 

tenha medo, eu te amo." 

 

Na carta aos romanos podemos ouvir a luta 

contínua para recomeçar, para continuar:  

"Porque não recebestes um espírito de 

escravidão para cair de novo no medo, se 

apenas sofrêssemos com ele para que também 

com ele fôssemos glorificados." Volte sempre 

para a esperança. 

 

E de Marcos podemos ver a fé geral necessária 

para enfrentar todos os dias: "Quieto! Fique 

quieto! O vento cessou e houve uma grande 

calma. Então ele lhes perguntou: "Por que você 

está aterrorizado? Vocês ainda não têm fé? Eles 

se encheram de grande admiração e disseram 



um ao outro: 'Quem é então este a quem até o 

vento e o mar obedecem?'" 

 

O mistério da vida desdobrou-se para Nadine 

todos os dias, em cada situação em que ela ou 

aqueles a quem ela ministrava se encontravam. 

Havia coisas difíceis na jornada de Nadine, mas 

sempre Deus parecia estar guiando-a de 

maneiras novas e profundas por causa de seu 

serviço, seu amor às pessoas e sua fé no amor 

de Deus por ela. Uma das canções que ela 

queria tocar ou cantar em sua liturgia era 

"Everyday God" de Bernadette Farrell. Cada 

linha que descrevia Deus era seguida por 

"Venha estar conosco". Ela era um espírito livre 

para o Evangelho, tentando sempre ouvir o 

Espírito de Deus em cada situação. 

 

Quer ela estivesse na educação em Illinois ou 

Ohio, no trabalho pastoral ou na pastoral 

juvenil em Columbus ou Notre Dame; quer 

estivesse em Zanesville, New Hampshire ou em 

nossos escritórios comerciais ou na OLA, 

Nadine vivia o Evangelho de boas-vindas, 

hospitalidade e criatividade. Ela gostava de 

planejar e organizar encontros, planejar orações 

e receber com pratos especiais, vivendo o 

Evangelho do serviço e da alegria. Sobre todas 

estas alegrias e coisas difíceis, Nadine e estas 

passagens das escrituras nos lembram a 

grandeza de nosso Deus! "Quem é este a quem 

até mesmo o vento e os mares obedecem?" Sua 

canção final foi "How Great Thou Art". O amor 

a este grande Deus e o amor ao próximo era a 

missão. Lutar contra as tempestades cheias de 

medo, mas confiar que somos amados por 

nosso Deus.  

 

Nadine experimenta agora o amor mais claro.  

Amém, Aleluia!  

   



 Ir. Felicity (Joy) Gaffney 

Reflexão de Ir. Roberta Naegele 

 

Estou inclinado a começar minha reflexão sobre 

a Irmã Felicity, AKA, Sister Joy, com a canção 

Sound of Music: "Como se apanha uma onda na 

areia?" Qualquer um de nós que montasse seus 

rabos de camisa enquanto ela vagueava e 

divagava de lugar em lugar, despreocupada, 

sempre confiante de que havia um lugar para 

ela em qualquer convento nestes Estados 

Unidos, não tinha idéia de como prendê-la, nem 

suas irmãs, nem suas equipes de liderança. Ela 

era uma mulher marchando ao seu ritmo 

interno, cuja fonte era seu Deus. 

 

Sua escolha em primeira leitura de Provérbios 

explica isto: "Minha filha, não esqueça meus 

ensinamentos, deixe seu coração manter meus 

princípios". Que a bondade e a lealdade nunca 

te deixem; escreva-os na tábua de seu coração." 

Em cada curso que você fizer, tenha Deus em 

mente". Nossa Felicidade foi apaixonada por 

Deus!  

 

Sua escolha do salmo reitera sua conexão com 

Deus: Yahweh, minha herança, meu cálice, 

você, e somente você, segura meu lote. ...Eu 

mantenho Yahweh sempre diante de mim, pois 

com Yahweh ao meu lado, nada pode me 

abalar. ...Yahweh me revelará o caminho da 

vida e me dará alegria sem limites". 

 

Sua segunda leitura continua com seu chamado 

profundamente consciente de seu Deus: "Tenha 

cuidado para escolher sempre o caminho certo; 

seja corajoso sob provações; faça da pregação 

da Boa Nova o trabalho de sua vida, em serviço 

minucioso. ...correr a corrida até o final." E a 

escolha evangélica dela: Jesus enviando os 12.  

"Não tome nada para a viagem. Seja qual for a 

casa em que você entrar, fique lá. ...Então, eles 

partiram e foram de aldeia em aldeia 

proclamando a Boa Nova e a cura por toda 

parte!"   
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A Irmã Felicity foi professora por mais de 50 

anos.  Ela lecionou em 13 escolas secundárias 

diferentes, ensinando principalmente inglês e 

espanhol. Nos anos 50, ela acrescentou História 

Mundial, História de Ohio, História Cívica e 

História Americana. Um ano, ela também 

lecionava educação física e fazia o jornal da 

escola. Ela ensinou da Califórnia à Flórida, com 

o Colorado, Arizona, Ohio e Illinois no meio. 

Ela ensinou diversas culturas: Indiana, 

mexicana, rural, interior da cidade, academia 

particular, escolas paroquiais para meninas, 

escolas paroquiais em conjunto com a cidade, 

grandes escolas secundárias diocesanas e um 

programa GED. Em um de meus jubileus, Sr. 

Felicity alcançou meu irmão, Jerry, que ela 

havia ensinado nos anos 50.  Eles conversaram 

juntos como amigos há muito perdidos. 

Suponho que não foi um momento único para 

ela. Seus anos de ensino terminaram em 1996, 

onde ela trabalhou em um programa da G.E.D.. 

Ela se mudou para Tampa, Flórida, e serviu 

como voluntária na Rocky Creek Village. Ela 

gostou deste local por 17 anos. Ela era famosa 

por ter conquistado 13 medalhas de ouro e um 

troféu em sua divisão de natação olímpica 

sênior.   

 

A Irmã Felicity foi uma Joliet Franciscan por 

mais de 81 anos. Em 1965 até 1969, ela nos 

deixou para testar a vida com as Clarissas 

Pobres em Portsmouth, Ohio.  Ela havia sentido 

um chamado profundo para a vida 

contemplativa, mas isso simplesmente não se 

adequava ao seu espírito. Ela fez uma petição 

para voltar. Depois que toda a papelada foi 

completada, ela foi aceita de volta para nós. 

Quando a Irmã Felicity preparou seus últimos 

desejos, ela pediu para ser cremada depois que 

seu corpo foi oferecido pelo "bem-estar e bem 

da humanidade, todas as pessoas! Ela declarou: 

"Eu amei e apreciei os belos e abundantes dons 

de Deus derramados sobre mim, especialmente 

a VIDA, a Comunidade Franciscana da Família 

- e tudo isso eu apreciei e partilhei ao máximo - 

tudo isso mais as maravilhosas maravilhas do 

Cosmos".  

 

A Irmã Joy realmente percorreu e perambulou 

por muitas estradas e caminhos. Ela 

surpreendeu Ir. Mary Rose, aparecendo durante 

sua entrevista de trabalho no Colorado, onde 

ela pensou que ninguém sabia que ela estava lá. 

Sr. René Simonelic a encontrou na igreja, 

quando ela estava em Broken Arrow, 

Oklahoma, apresentando-se em uma oficina! 

Não admira que tenhamos cantado:  "O 

Vagabundo Feliz". Irmã Felicity, você viveu o 

chamado do Evangelho e correu a corrida da 

vida. Que você encontre a alegria eterna 

absorvendo a presença eterna de nosso Deus 

trino. Aleluia!  Aleluia! 



 Ir. Dorothy Clare Zuleski 

Mark 12: 30-31 

"Ame a Deus e a seu 

próximo como a si mesmo." 
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Reflexão de Sr. Dolores Zemont 

 

Em seus três curtos anos de ministério, Jesus, o 

professor mestre, apertou suas mensagens 

naqueles anos, usando uma variedade de 

abordagens. Vemos registrado nos evangelhos, 

as várias maneiras que ele tentou ensinar, abrir 

mentes e corações, criar uma consciência do 

reino. Há parábolas, milagres, curas e histórias. 

Ele respondeu às pessoas que estavam 

sofrendo, comeu com aqueles que eram 

considerados pecadores, nos disse como viver, 

e literalmente se desgastou quando as 

multidões de pessoas continuavam vindo até 

ele. Por fim, ele nos deu um exemplo de como 

viver e amar com abandono...para os outros. 

 

A Irmã Dorothy Clare Zuleski não deixa 

dúvidas em nossas mentes de que existe uma 

linha de fundo para se viver uma vida cristã. 

Sua mensagem para nós é a mensagem de Jesus 

- é o AMOR; amar a Deus e amar o próximo. É 

tão simples, tão complicado e tão difícil quanto 

isso. Jesus disse: "Não há outro mandamento 

maior do que estes". As três leituras dela são 

uma mensagem de vida e de amor. 

 

A mensagem de amor, resume a vida de uma 

cristã e a vida da Irmã Dorothy Clare Zuleski - 

orgulhosa Ohioan da região de Cleveland, 

professora, bibliotecária, contemplativa, 

amante, mentora, companheira espiritual, 

franciscana e clareana ao seu núcleo e muito 

apaixonada por sua amada - Jesus, a quem ela 

dedicou sua vida totalmente, mente, coração, 

espírito e alma. 

 

Conheço Dorothy Clare desde que eu era 

caloira na escola secundária onde ela começou 

seu ministério de professora, ensinando inglês 

para uma turma muito animada na área de 

Pilsen, em Chicago. Quando descobrimos que 

ela era uma nova professora, freqüentemente 

aproveitamos sua bondade e inexperiência, e 

tornamos sua vida como professora mais difícil 

do que deveria ter sido. Na verdade, nós a 

tornamos bastante difícil! Isso sempre me 

incomodou tanto há alguns anos atrás, eu  



lhe pediu desculpas em meu nome e em nome 

de toda a nossa classe. Ela ficou chateada e 

disse que não se lembrava de termos causado 

problemas, e insistiu que éramos uma classe 

modelo! E, ela me disse muito enfaticamente 

para nunca mais falar nisso! Ela era como uma 

mãe que só se lembrava do bem de seus filhos e 

espelhava as palavras de Jeremias que nosso 

Deus declarou: "Eu perdoarei suas más ações e 

não me lembrarei mais de seus pecados". Ela 

vivia essas palavras com seus alunos e com 

todos os que a conheciam. 

 

Depois de ensinar e trabalhar na biblioteca por 

muitos anos, ela sentiu um "chamado dentro de 

um chamado" - ou seja, o chamado para viver 

contemplativamente na Casa de Oração Santa 

Clara. Ela vivia esse mandamento de amar o 

próximo e sempre se colocava à disposição e 

recebia aqueles que precisavam de conforto, ou 

direção, ou apenas alguém com quem estar na 

viagem.  

 

Mesmo quando sua saúde diminuía e ela vivia 

uma vida bastante confinada, muitas vezes era 

difícil visitá-la em um quarto vazio. Havia 

normalmente alguém ou várias pessoas no 

quarto - uma associada ou uma de nossas irmãs 

ou alguém do pessoal da OLA - empregadas 

domésticas, CNA's, enfermeiras fazendo uma 

"pausa espiritual", assim como muitas de nossas 

irmãs e associadas às quais ela estava presente - 

sendo a presença de Jesus - amando seu 

próximo. Ela tinha o notável dom de escutar os 

outros com o ouvido de seu coração; não 

apenas escutar, mas escutar com seu coração e 

espírito. Não é de se admirar então que muitos, 

quando estavam sofrendo ou precisando de 

uma pessoa compassiva para estar com ela, 

alguém para escutá-la, a procurassem. Como 

Jesus que não podia se esconder daqueles que 

precisavam dele, ela não podia se esconder 

daqueles que precisavam de seu amor, 

orientação e apoio e o fez com muita ternura e 

amor. A Irmã Dorothy Clare conseguiu! Ela se 

entregou totalmente ao povo de Deus até que 

foi incapaz de fazê-lo.   

 

Nas leituras que a irmã Dorothy Clare escolheu, 

há uma mensagem definitiva. Jeremias nos 

lembra de um Deus amoroso, perdoador e 

esquecido, Paulo nos lembra que mesmo 

vivendo as muitas virtudes que ele delineia, 

que devemos colocar amor, que une os demais 

e os torna perfeitos, e Jesus nos diz que não há 

mandamento maior do que amar a Deus e uns 

aos outros. A professora mestre, Dorothy Clare, 

nos diz nestas leituras do Deus a quem ela deu 

sua vida. Um Deus de amor e perdão, mas 

também um Deus que a chamou e a cada um de 

nós para fazer o mesmo. Suas leituras 

proclamam a mensagem para nós e seu tema, 

ame a Deus e ao próximo como a si mesma, não 

deixe dúvidas sobre o que ela acreditava, o que 

orientou sua vida e o que ela queria que nós 

lembrássemos dela. 

 

A imagem escolhida de Clara diante da cruz de 

San Damiano, poderia ser uma imagem de 

Dorothy Clare que "contemplava o Senhor", 

procurou seu rosto, e olhou para ele, sua 

amada, durante toda sua vida, muitas vezes 

sentada em sua presença nas horas escuras e 

tranqüilas da noite, quando o mundo estava 

dormindo. 

 

Ela deixou um vazio na vida de tantos com 

quem percorreu a jornada espiritual, que a 

amaram pela presença gentil, amorosa e 

compassiva que ela era. A professora nela ainda 

hoje ensina, dando-nos a mensagem de amor e 

perdão de Jesus.  

 

Que ela esteja descansando nos braços de Jesus. 
 
 
 



Ir. Margaret Ann Zimmerman 

"Eu vou preparar  

um lugar para você." 
João 14:3 
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Reflexão de Ir. Roberta Naegele 

 

A Irmã Margaret Ann é uma mulher notável.  

Ela conquistou o coração e o amor de muitos 

por seu estilo de vida gracioso e humilde.  Eu 

a conheço há mais de 60 anos. Em. St. Mary's, 

ela foi minha professora de música, nossa 

diretora de coro e nossa organista paroquial. 

Desde então, ela se tornou minha amiga. 

Como pedicuro dela, tive a alegria de sentar a 

seus pés e ouvir suas histórias ao longo destes 

muitos anos.   

 

Ir. Margaret Ann é uma de nossas heroínas 

não cantadas. Sua sobrinha comentou que ela 

realmente não queria ser uma música. Em sua 

maneira humorística, Margaret Ann 

perguntou: Quem gostaria de ver a missa 

somente através dos espelhos dos órgãos"?  

No entanto, para cada missão, ela foi listada 

como organista! "O Senhor era sua força e seu 

canto". A força era certamente necessária para 

fazer o trabalho de liturgista paroquial.  

Imagine as missas diárias e as festas 

litúrgicas, Vésperas, Bênçãos, casamentos e 

funerais. Todos os fins de semana, ocupados! 

Acrescente-se a isto, ensinando aos 

colegialistas. Foi um desafio para manter 

nossa atenção. Mas lembro com carinho as 

apresentações de coros que colaboraram com 

sucesso com outras escolas de ensino médio. 

E quanto ao canto: estávamos tão enraizados 

nos hinos latinos que os cantávamos em 

nossos passeios, mesmo em harmonia.  Tudo 

por causa dela!  

 

Quanto às suas outras missões, acho difícil 

imaginar seu espírito terno trabalhando sete 

anos com jovens mulheres em situação de 

risco na Academia Marybrook. Após 24 anos 

em minha paróquia, ela se mudou para Joliet 

para embarcar em uma nova aventurar-se na 

JCA como auxiliar de registro médico. Ela 

recebeu críticas de raiva por seu trabalho 
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"confiável, atencioso e profissional". Sheila 

Fry, uma professora da JCA, disse: "Zimmy 

usava muitos chapéus: secretária de escritório, 

enfermeira da escola, acompanhamento 

musical e doce amiga". Quando a visão de 

Zimmy começou a falhar, ela tomou a 

iniciativa de se demitir e se aposentar para a 

OLA. Sem alarde, sem alarde. 

 

Em 2006, Margaret Ann escreveu: "Eu sou 

legalmente cega. Fico a par das notícias 

através da TV e rádio. Eu leio livros através de 

fitas de biblioteca. Eu ouço música. Eu me 

exercito caminhando diariamente e gosto de 

visitar os residentes da OLA".  Ela passou de 

ver para ouvir. Ela adaptou seu estilo de vida 

ao que podia fazer e ao que lhe dava alegria e 

prazer. Durante 15 anos, ela viveu 

independentemente, acompanhada por sua 

irmã, vizinha e amiga, Sr. Pat Mitchell. 

 

Seus dois últimos anos de vida foram 

"problemas e tristezas". Ela sobreviveu a seu 

derrame, mas perdeu sua independência. Ela 

precisava de fones de ouvido para ouvir. Uma 

cadeira de rodas para se locomover. Alguém 

para alimentá-la. Uma equipe de enfermagem 

para atendê-la. No entanto, ela estava alegre. 

Ela podia ser ouvida orando a seu "Deus 

amoroso". Ela me dizia: "Oh, é você, Roberta. 

Eu reconheço sua voz". Ela me pediu que a 

acordasse quando eu a encontrasse dormindo 

para que pudéssemos conversar. (Claro, 

acorde-a! Em que eu estava pensando!)  

 

São Paulo em sua carta aos Romanos fala que 

"toda a criação está esperando para ser 

libertada" - Ir. Margaret Ann viveu desta 

maneira confiante, esperando que ela possa, 

como dizia o Salmo 90: "ganhar um coração de 

sabedoria". "Ela desenvolveu um modo de 

vida hospitaleiro, carinhoso e humilde". Nós, 

estudantes, experimentamos sua alegria e 

prazer na música e no canto, por isso 

cantamos as canções que ela nos ensinou". Ela 

tocava as pessoas com seu desejo de ser irmã, 

amiga, tia, prima para elas. Eles se engajaram, 

sorriram, riram e gostaram de sua companhia.    

 

Obrigada, Sr. Margaret Ann, por sua presença 

graciosa entre nós. Agradecemos-lhe por 

ouvir o chamado de Deus, por sua fidelidade, 

pelo dom de sua própria vida vivida tão 

generosamente entre nós.   

 

"Saltando as montanhas, delimitando as 

colinas, veja como nosso Deus veio ao seu 

encontro". Irmã Margaret Ann Zimmerman, 

"Zimmy," Vá em Paz!  Você esperou mais de 

101 anos por este reencontro. Obrigada por 

sua força e por sua canção. Aleluia!  Aleluia! 
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