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IRMÃ   MARY  STEFANIE  ND 4653  

antigamente Irmã Mary Steven 
 
Mary Cleo FRITZ 
 
Irmã natural de Irmã Mary Kathelyn Fritz e 
Irmã Mary Ann Adele Fritz (falecida) 
 
 
Província Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EE. UU. 
 
Data e Lugar de nascimento: 18 de junho de 1933 Covington, KY 
Data e Lugar da Profissão: 25 de agosto de 1953 Covington, KY 
Data e Lugar da Morte: 28 de agosto de 2013 Covington, KY 
Data e Lugar do Funeral: 31 de agosto de 2013 Covington, KY 
Data e Lugar do Sepultamento: 31 de agosto de 2013 Cemitério Conventual, Covington, KY 
 

Irmã Mary Stefanie tinha três objetivos recentes: viver até a idade de 80 anos para 
celebrar seu Jubileu de Diamante e ir para o céu. No verão de 2013, ela realizou todos eles. 
Irmã Mary Stefanie nasceu a 18 de junho de 1933, em Covington, Kentucky. Ela estava no 
meio dos 11 filhos nascidos de Stephen e Anna Fritz. A família viveu em Covington, Kentucky, 
onde Mary Cleo frequentou a Escola Elementar São John. Após a 8ª série, foi para a Academia 
Notre Dame, em Covington. Ingressou no convento das Irmãs de Nossa Senhora, quando 
cursava o Ensino Médio. Lá juntou-se a duas de suas irmãs naturais que a precederam na 
comunidade: Irmã Mary Kathelyn e Irmã Mary Ann Adele. Emitiu os votos a 25 de agosto de 
1953.  

Irmã Mary Stefanie trabalhou por muitos anos na saúde. Tinha os graus de Licenciatura 
de Enfermeira Prática e de Farmácia do Hospital São Francisco, Cincinnati, Ohio. A Irmã tinha 
a formação em Clínica Pastoral de Educação e o Certificado de Licença em Capelania, ambos 
do Hospital do Bom Samaritano também em Cincinnati.  

Irmã Mary Stefanie era naturalmente inclinada a ser alguém que dava e era muito 
compassiva com as doentes e idosas. Licenciada como enfermeira prática, prestou seu serviço 
por muitos anos na Casa Provincial e no Centro Médico St. Claire, Morehead, KY. Também era 
diretora de cuidados pastorais nesses dois lugares por  dezessete anos. Depois de receber a 
licença de capelã, ela serviu como capelã no Centro Médico St. Elizabeth por dez anos. Em St. 
Elizabeth era considerada um membro positivo e altamente efetivo do departamento. Ela 
mesma expressou o quanto  o ministério pastoral era significativo para ela: “provavelmente 
porque eu sou por natureza uma pessoa muito sensível, orientada espiritualmente e atraída a 
ser alguém que  doa e se doa”. É neste apostolado que ela parecia “desabrochar”. 

Além da saúde, Irmã Mary Stefanie, às vezes, estava envolvida no serviço comunitário, 
especialmente como uma excelente cozinheira para as Irmãs. Além de seu serviço regular no 
convento, gostava de fazer os “extras”, como caramelos e bolachas gostosas para as férias 
(feriados). Seu senso de humor era algo que acrescentava ao espírito comunitário e da casa.  

À s vezes, ela ajudava na escola paroquial, prestando seu serviço na biblioteca e em outras 
responsabilidades. 

Como suas forças diminuíam, Irmã M. Stefanie continuava a ajudar no Centro de Saúde 
Lourdes na parte de pastoral e finalmente na oração apostólica. Foi diagnosticado  que a Irmã 
estava com problemas cardíacos e se decidiu de ela não retornar ao Hospital. A família e as 
Irmãs esperaram pacientemente com ela durante as últimas semanas antes de o Esposo a 
chamar para sua morada eterna. Que ela descanse no amoroso abraço de Deus! 


