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Na terça feira, 11 de março, após sessenta e um anos de service dedicado à Igreja 
e à Congregação, Irmã Mary Christelle devolveu sua alma a Deus ao qual tinha servido 
tão bem.  

Mary Catherine cresceu em Toledo como a terceira de seis filhos, na família de 
Frances Marie Curtiss e Henrique Roesner. Foi neste ambiente que a Irmã cresceu em 
seu amor pela natureza e aprendeu a habilidade da jardinagem– uma atividade que se 
tornou uma fonte de alegria para ela em toda a sua vida. Fequentou a Escola Gesu, onde 
suas professoras foram as Irmãs de Nossa Senhora (Notre Dame). Mary Catherine 
continuou sua formação educacional na Academia Notre Dame, onde se formou em 1949. 
Ingressou na Congregação em janeiro seguinte e sua vestição foi no verão de 1950. 

Após a sua formatura na Faculdade Mary Manse, Irmã Mary Christelle continuou os 
seus estudos na Universidade de Notre Dame, no South Bend, Indiana, recebendo o grau 
de Mestrado de Ciências em Química, tendo-se formado anteriormente  em Física e 
Matemática. Era bastante exigente para seus/suas estudantes, incutindo-lhes, ao mesmo 
tempo, confiança em suas habilidades para desempenhar suas  portencialidades. 
Inicialmente, Irmã Mary Christelle lecionou nas escolas elementares, logo em seguida 
lecionou Matemática e Ciências,  no ensino médio, por 29 anos. 

A Irmã nutria um profundo senso da habitação da Santíssima Trindade nela. Sua 
passagem bíblica favorite  - palavras do Evangelho de João – alimentaram a alma da 
Irmã: “NEle e Ele em mim!”  Ela nunca estaria sozinha em sua caminhada pela vida. 
Aceitando palavras de coirmãs idosas também lhe trouxe grande alegria. 

Em 1995, deixou a sala de aula e começou a ajudar estudantes da escola media 
em Física e Matemática. Mulheres, Abençoadas Mulheres, um programa que ajudou as 
necessidades de mulheres pobres, levou a Irmã como voluntária, ajudando mulheres 
pobres para obter a sua graduação.  

Em 2012, Deus pediu de Irmã Mary Christelle que ela mesma se tornasse pobre de 
uma maneira que desafiou seu forte senso de independência. Sua necessidade para ter 
cuidados de saúde mais específicos fez com que fosse levada ao Centro da Residênccia 
Ursulina. Ela assumiu esta nova experiência e logo descobriu que isto lhe permitia de 
tornar- se alguém que transmitia vida. 

Deus chamou Irmã Mary Christelle a si onde ela agora goza as riquezas do mistério 
de sua Divina Habitação. 

http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/03/ChristelleRoesner2012_w300.jpg

