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Em Sua Vontade está minha Paz! 
 

Irmã Mary Janene entrou na recompensa de sua vida longa e rica de serviço e 
dedicação para proclamar a bondade do Deus amoroso. Jane Esizabeth nasceu na 
família de John e Irene Willitzer Russell, como a terceira dos oito filhos. Frequentou a 
Escola Santíssimo Sacramento e Academia Notre Dame durante os seus anos da Escola 
Primária e sua adolescência. Jane ocupou o seu lugar como uma irmã mais velha que  se 
dedicava a seus irmãos, aguardando sempre encontros dos familiares da família 
ampliada, sempre dentro de alguns meses para celebrar aniversários e gozar as ferias 
(feriados) quando podia rever suas muitas sobrinhas e sobrinhos, sobrinhas netas e 
bisnetos e bisnetas. 
 

Em 1947, juntou-se à comunidade das Irmãs de Notre Dame e continuou sua 
formação na Faculdade Mary Manse e na Universidade Católica da América. Irmã Mary 
Janene passou os primeiros 16 anos de sua carreira docente nas escolas elementares da 
Diocese de Toledo. Os seguintes 26 anos lecionou Religião, Matemática e cursos de 
negócios em escolas católicas de ensino.  
 

A saúde frágil da Irmã não fez diminuir seu cuidado pelos outros e passou seus 
anos de aposentadoria, fazendo o processamento das contas médicas e as exigências de 
segurança para as Irmãs da comunidade Notre Dame, por 14 anos. Novamente a 
natureza precisa ajudou-a bem neste apostolado.  
 

A Irmã gostava de olhar esportes, viajar para lugares novos e ajudar os que tinham 
necessidade. Coletava coisas para os lutadores envolvidos na tragédia de 11 de setembro 
de 2001; coletava selos usados a serem convertidos em dinheiro a ser dado a mulheres e 
crianças em necessidade, e dava horas como voluntária ao Hospital da Misericórdia St. 
Anna, ajudava em programas para alfabetização e o Sanger ramo da Biblioteca Pública 
de Toledo lhe trouxe muita alegria. 
 

Em fevereiro de 2014, a saúde de Irmã Mary Janene piorou muito de modo que foi 
necessário levá-la para o Centro Ursulina. Isto foi uma mudança difícil para a Irmã e lhe 
faltava o contato diário com as Irmãs do Centro Provincial. Sua atitude, aos poucos, 
tornou-se de abandono ao que Deus tinha em  abundância para ela e aceitou os 
contratempos em sua saúde confiando no cuidado do Deus providente. 
 

Em seu 65º ano de profissão, Irmã Mary Janene viajou para seu lar eterno, onde 
está reunida com a família, amigos/as e Irmãs. Alegramo-nos que agora ela está livre de 
toda a sua enfermidade e está unida com o Redentor. Que descanse em paz! 


