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Província do Coração Imaculado de Maria, Covington, Kentucky, EE. UU. 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 10 de maio de  1923 Covington, KY 
Data e Lugar da Profissão:  12 de agosto de 1943 Covington, KY 
Data e Lugar da Morte:  3 de março de 2014  Covington, KY 
Data e Lugar do Funeral:   7 de março de 2014  Covington, KY 
Data e Lugar  Sepultamento: 8 de março de 2014  Cemitério Conventual,  

Covington, KY 
 
 

Bertha Wilkins era a mais nova dos sete filhos de Louis e Anna Roach 
Wilkins. Como criança, estava praticamente sozinha com sua mãe, todo o  dia até 
que, aos cinco anos, frequentou o Jardim de Infância. Desde cedo, a mãe incutiu 
nela o amor a Jesus e sua abençoada Mãe. Frequentou a Escola Elementar São. 
João e a Academia Notre Dame.  

 
Quando estava na 8ª série perdeu “um de seus maiores tesouros que eu 

jamais possuí, um tesouro que eu nunca vou esquecer, minha mãe.” O desejo de se 
reunir com sua mãe permaneceu com ela durante toda a sua vida, os talentos 
musicais dela  vieram naturalmente para irmã Mary Loretto. Ela tinha uma linda voz 
de soprano e também se formou em artes. Durantne seus últimos anos na 
enfermaria, participou em muitas atividades que estavam à sua disposição, 
especialmente gostava das aulas de pintura e programas de música.  

 
Irmã Mary Loretto gostava de estar com as pessoas e de contar histórias  do 

passado Desenvolveu um forte relacionamento com os funcionários leigos, e muitos 
amigos/as foram fiéis em visitá-la, mesmo só olhando para ela.  

 
Uma alegria especial para a Irmã foi a celebração de seus 70 anos de vida 

religiosa em 2013. Gostava de se vestir bem,,para a ocasião e se preparou 
espiritualmente para o acontecimento. Durante a sua longa vida, o grande desejo de 
Irmã Mary Loretto era unir-se com sua mãe no céu. Na medida em que se 
aproximavam seus últimos dias, ela falava às pessoas que a visitavam sobre o ir 
para o céu. Finalmente, no dia 3 de março de 2014, ela adormeceu calmamente nos 
braços de seu Amado  e certamente nos braços de sua amada mãe.  


