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IRMÃ  MARY LAURANN  ND 4084 
 
Agnes Loretta DIETRICH 
 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar do Nascimento: 13 de novembro de 1924 Toledo, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 13 de agosto de 1945 Toledo, Ohio, 
Data e Lugar da Morte:  28 de agosto de 2014 Sylvania, Ohio 
Data e Lugar do Funeral:  3 de setembro de 2014 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento:  4 de setembro de 2014 Cem. da Ressurreição, Toledo, OH 
 
  Na quinta feira, 28 de agosto, após setenta anos de dedicado serviço à Igreja e à 
Congregação. 
 
  Irmã Mary Laurann devolveu sua alma a Deus a quem servira tão bem. Seu coração caloroso 
abraçava cada pessoa a quem serviu em seus setenta anos de ensino e de trabalho com 
idosos e enfermos. 
 
   Desenvolveu essas características no amoroso lar de Matilda e Augusto Dietrich, dois irmãos 
e cinco irmãs. Agnes frequentou as escolas de St. Louis e St. Thomas em Toledo, Ohio. Após 
sua graduação, matriculou-se na Academia Notre Dame. Também gostava de ajudar seus pais 
na loja, Dietrich Alimentação Sadia. 
 
  Em seus anos de adolescência, seguiu o exemplo da irmã mais velha, Irmã Mary 
Laurietta,SND que faleceu em 1985. Entrou no Juvenato das Irmãs de Notre Dame e mais 
tarde tornou-se postulante na Congregação. Em agosto de 1943, recebeu o nome de Irmã 
Mary Laurann. Também se formou em educação e lecionou no ensino médio por quarenta e 
quatro anos. Como professora e, mais tarde, como administradora, trabalhou nas Escolas 
Elementares na Diocese de Toledo, transmitindo valores e uma boa formação do caráter, bem 
como o currículo.  
 
   Em St. Wendelim, Fostoria, Irmã Mary Laurann passou sete anos na escola e doze anos no 
trabalho da paróquia, onde visitava, consolava, ensinava e celebrava momentos especiais de 
sua vida com outros. Em 2002, quando abriu o Hospital St. Anne Misericórdia, ela se ofereceu 
como voluntária para ajudar no Departamento dos Cuidados de Pastoral onde continuou a 
reunir os separados da Igreja e os ajudava a encontrar o caminho de volta à prática da fé. Era 
reconhecida por oferecer oportunidades para cura espiritual e para melhorar/aumentar a fé dos 
pacientes e a vida de oração, independente de sua denominação e compromisso de religião.  
 
   Em 2011, Irmã Mary Laurann teve de aceitar a realidade de que não tinha mais a saúde e 
energia para continuar a dar o seu serviço de voluntária no Hospital St. Anne. Sua 
aposentadoria marcou o fim e um novo começo.  Ela foi chamada a aceitar graciosamente as 
limitações da velhice, tornando-se a recebedora em vez de doadora de conforto. No dia 28 de 
agosto, no Centro de cuidados Rosário na Sylvania, Ohio, Irmã Mary Laurann devolveu seu 
coração de pastora ao Bom Pastor. 
 
   Que ele a tenha perto de seu coração no amor eterno!  
 

RIP 


