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Data e Lugar de Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Data e Lugar dos Funerais:
Data e Lugar do Sepultamento:

04 de outubro de 1941
16 de agosto de 1961
21 de agosto de 2013
24 de agosto de 2013
24 de agosto de 2013

Monroe, Michigan
Toledo, Ohio
Maumee, Ohio
Toledo, Ohio
Cemitério da Ressurreição,
Toledo, Ohio

“Sofrimento é algo em nossa vida que podemos usar para nosso próprio
crescimento e para o de outras pessoas”. Este era o lema de Irmã Mary Marc e ela o
viveu realmente por trinta e três anos.
Annette cresceu numa casa ativa, generosa, acolhedora e unida de dez irmãos e
irmãs, numa fazenda em Erie, Michigan. Ela frequentou a escola elementar são Joseph e
em 1955 entrou como aspirante na Escola Notre Dame e frequentou a Academia Notre
Dame. Após sua graduação em 1959, Annette foi recebida no noviciado das Irmãs de
Nossa Senhora, juntando-se a suas irmãs mais velhas – Norma (Irmã Mary Ross) e
Kathleen (Irmã Mary Dale). Annette recebeu o nome de Irmã Mary Marc. Sua irmã Mais
nova, Christine, (Irmã Mary Kent) as seguirá mais tarde para completar o quarteto nas
Irmãs de Nossa Senhora.
Irmã Mary Marc recebeu o grau de Mestrado em Educação da Universidade Xavier,
em Cincinnati, Ohio, e continuou mais tarde sua formação na Escola de Magistério
Montessori, em Chicago, onde recebeu o Certificado como Diretora Montessori. Foi uma
professora bem conhecida por sua habilidade de ajudar crianças pequenas a conhecer,
realizar e receber o grau mais alto. Muitas professoras colegas também admiravam Irmã
Mary Marc como uma mestra querida.
Em 1980, foi diagnosticado em Irmã Mary Marc esclerose múltipla. Nos primeiros
anos de sua luta com a doença, Irmã Mary Marc aprendeu de um grupo, chamado CUSA
= União Católica de Doentes Associados, um apostolado com pessoas de doenças
crônicas ou deficientes. No decorrer dos anos, através de emails, telefonemas e escritos,
ela conseguiu muitas e boas amizades. Irmã Mary Marc descobriu no sofrimento que seu
dom era o do encorajamento.
A vida comunitária era importante para Irmã Mary Marc. Reunia pessoas para
contar histórias de seus tempos como professora e das experiências passadas. Sua
presença era marcada pela gentileza acolhedora, seu sorriso e risadas eram
contagiantes.
Em fevereiro de 2010, a saúde de Irmã Mary Marc exigia mais cuidados e foi
necessário mudar-se para a residência, no Centro de Cuidados “Rosário”. Mesmo que
seu corpo continuasse a piorar fisicamente, a Irmã não parava de oferecer aos outros seu
dom de encorajamento, encontrando meios de fazer pequenas coisas de “uma maneira
grande”. No início da tarde de 21 de agosto de 2013, o Divino Senhor da Cura chamou Ir.
M. Marc para a vida eterna e agora pode “correr livremente” e bem ereta. Que ela agora
conheça a alegria sem fim, junto À quele que cura sempre!

