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Data e Lugar de Nascimento: 25 de dezembro de 1935 Elyria, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1956 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte: 3 de julho de 2013 Hospit. Universitár., Cleveland 
Data e Lugar do Funeral: 10 de julho de 2013 Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 11 de julho de 2013 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH 

 
Nascida no dia de Natal, Ann foi realmente um presente para sua família. Ela apreciava seus 
pais, James Patrick e Ann Marie (Ross) McLaughlin e seus cinco irmãos e três irmãs.  

Seu pai irlandês e a mãe italiana cultivaram fortes e duradouros laços. À  medida que os anos 
passavam, Ann tornou-se a tia de 54 sobrinhas e sobrinhos e inumeráveis sobrinhas e 
sobrinhos netos. Sua família e amigos foram-lhe uma fonte de energia e de vida e incluía suas 
alegrias e preocupações em sua oração diária. 

Após se formar na Academia Notre Dame, Cleveland, Ohio, Ann ingressou nas Irmãs de Nossa 
Senhora no dia 8 de setembro de 1953, da Paróquia Cristo Rei. Na vestição recebeu o nome 
de Irmã Mary Kenan (mais tarde mudou para Irmã Ann Mary). A Irmã recebeu os graus de 
bacharelado e mestrado  em educação da Faculdade St. John (S. João) Cleveland. Lecionou 
como professora intermediária por quarenta anos em escolas elementares em Ohio, Virginia e 
Flórida. A maneira firme e profissional era sempre temperada com amor quando incentivava as 
crianças a atingirem seu máximo potencial. 

Em 1997, Irmã Ann Mary mudou da educação para o ministério de cuidado pastoral na 
comunidade e depois em diferentes paróquias, como associada pastoral e o trabalho de 
pastoral. Recebeu o Certificado como ministra eclesial leiga para a Diocese de Cleveland, 
Ohio. 

Em 2004, Irmã Ann Mary viajou para a Índia para uma renovação, passando tempo com 
nossas Irmãs e imergindo-se na espiritualidade e cultura do povo. Sua compaixão fê-la uma 
amiga fiel e um bom membro da comunidade. Seu trabalho fora e preocupação se estenderam 
àqueles que encontrava como voluntários no hospício da Reserva Ocidental, bem como sua 
família e as famílias das  Irmãs. Formou um vínculo (laço) de amizade com todos que atingia – 
encontrando-os e saudando, escutando-os e rezando. Irmã Ann Mary gostava da luz em todas 
as suas manifestações, o nascer  e o pôr do sol e era fascinada pela imagem do coração, 
revelando-a em todos os aspectos da criação. Sempre a caminho, Irmã Mary Ann gostava da 
luz em todas as suas manifestações,  do nascer  até o pôr do sol e estava fascinada pela 
imagem do coração, mostrando-o em todos os aspectos da criação, caminhando, fazendo 
excursões ou acampando, ela reconhecia e experimentava a bondosa presença de Deus e seu 
amor.  

Após complicações de uma cirurgia da aorta e uma queda, a jornada terrestre de  

Irmã Ann Mary foi transformada na vida e luz eternas. Somos gratas pelo dom de sua vida; ela 
refletia a bondade de Deus e seu amor providente a todos que encontrava no dia a dia. 
Alegramo-nos que a Irmã agora descansa no coração de Deus. 

R.I.P. 


