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IRMÃ JOSEPHMARIE

ND 4490

Dorothy Ann BUNOSKY

Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, EE. UU.
Data e Lugar do Nascimento: 04 de dezembro de 1929
Data e Lugar da Profissão:
16 de agosto de 1950
Data e Lugar da Morte:
05 de novembro de 2014
Data e Lugar do Funeral:
11 de novembro de 2014
Data e Lugar do Sepultamento: 12 de novembro de 2014

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Casa Provincial, Chardon, Ohio
Casa Provincial, Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon

Dorothy era a mais velha de nove filhos de Paul e Anne (Wintza) Bunosky. Os pais de
Dorothy tinham um coração amável, pleno de alegria e fé profunda, embora quatro dos filhos
tenham falecido pouco depois do nascimento. Foram anos felizes no lar onde o amor e a
preocupação de um pelo outro eram nutridos e desabrocharam.
Dorothy frequentou a Escola Elementar St. Wendelin e depois pediu admissão na Academia
Notre Dame, como aspirante. Ainda jovem, Dorothy ingressou como candidata e na vestição
recebeu o nome de Irmã Mary Josephmarie.
Irmã Josephmarie inicialmente desejava tornar-se enfermeira, porém devido à escassez de
professoras, pediram-lhe para entrar no campo da educação. Seu senso inato de educar, amor
carinhoso e afetivo, cultivado em sua família, continuará agora a estender-se para as crianças
a seu cuidado. A Irmã recebeu o grau de Bacharel da Faculdade St. John, Cleveland e o
Mestrado da Faculdade St. Mary, Xavier, Kansas.
Dedicou-se com toda a eficiência à educação católica em seu apostolado, como professora
e/ou diretora em escolas elementares por 55 anos. Para ela, a educação da fé e da família era
considerada no sentido de promover valores que possibilitaram as crianças em crescer na
compaixão, a exemplo de Cristo, tanto como crianças como também nos adultos.
Como diretora por 39 anos, de manhã sua saudação às crianças era: “Deixem que o Cristo
em vocês se estenda até os outros. Nossa missão é ser Cristo cada dia, em qualquer lugar”.
Em 2006, quando era o tempo de transição de seu apostolado nas escolas elementares,
Irmã Josephmarie participou no Instituto de renovação Disney, na Flórida. Os cursos
focalizavam de uma maneira única que hospitalidade e comunicação tornam uma organização
excepcional.
A mantra da Irmã e sua experiência de vida continuaram: “Tratem cada pessoa que chega a
sua presença como uma hóspede.” Respeito por si mesma e pelos outros era fundamental
para ela.
Irmã Josephmarie associou-se ao Departamento de Promoções da Casa Provincial e
assumiu o papel de coordenadora das relações constituintes e assistente da equipe de
hospitalidade. Ela era uma presença gentil, acolhedora e a síntese de benevolência, seja
encontrando visitantes, organizando as tendas na Geauga County Fair ou servindo no centro
de retiros – onde trabalhou incansavelmente para garantir que as Irmãs tivessem uma semana
especial.
Esta mulher calma, simples, piedosa com um brilho em seus olhos e um sorriso para todas,
refletia a presença de Deus do seu interior. Irmã Josephmarie faleceu muito inesperadamente,
cheia de paz, dando testemunho de seu dizer favorito: “Aquele que te sonhou e te formou ainda
te envolve com seu amor.” Que ela seja acolhida na vida nova e descanse agora pacificamente
no afetuoso abraço de Deus!

