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Data e Lugar do Nascimento:  16 de outubro de 1935 Maumee, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1955 Toledo, Ohio 
Data e Lugar da Morte: 14 de março de 2015 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Funeral: 17 de março de 2015 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 18 de março de 2015 Cemitério da Ressurreição, Toledo, OH 
 

O profeta Elias nos lembra que, muitas vezes, Deus nos faz conhecer a sua presença, não 
no esplendor, mas em “sons pequenos e suaves de cochichos.” 

Cedo na manhã de sábado, a 14 de março, Irmã Mary Joletta entrou na glória de sua 
eterna recompensa, depois de uma vida que ela viveu tão generosamente no serviço do bom 
Deus! 

Rita foi a primeira filha de Beatrice e Aloysius Boellner de Maumee, Ohio. Ela acolheu mais 
três irmãs e um irmão e cresceu num ambiente de uma família feliz.  Ela e suas irmãs 
frequentaram a Escola St. Joseph e, mais tarde, se formou na oitava série e ingressou como 
aspirante em Notre Dame e se matriculou na Academia Notre Dame. 

Foi nesse ambiente acolhedor que ela e seus irmãos/irmãs aprenderam a apreciar/estimar 
a fé católica e lhe foram ensinadas as habilidades domésticas do lar. Na vida comunitária, Irmã 
Mary Joletta é lembrada como uma mulher de avental e podia ser encontrada na cozinha, fazendo 
pão, conservas, costurando e remendando e colocando um sinal/toque brilhante em qualquer 
quarto em nossa casa.  

O grande dom de Irmã Mary Joletta era ensinar crianças mentalmente retardadas e 
aquelas com dificuldades de aprendizagem. Irmã Mary Joletta  iniciou na comunidade local um 
grupo de oração para as crianças com deficiências mentais chamado Fé e Luz Comunitária,  cujo 
objetivo era partilhar a Palavra de Deus e levar esperança, atividades criativas e alegria aos 
membros do grupo.  

A Irmã levou a todos eles seus muitos anos de experiência no ensino aos mentalmente 
deficientes e aos que tinham dificuldades na aprendizagem. Este apostolado era muito querido ao 
coração da Irmã. Foi uma fonte de imenso sofrimento quando a Irmã teve de abandonar essa 
atividade.  

Por cinquenta e três anos, a Irmã Mary Joletta lecionou e guiou crianças em suas 
necessidades especiais, em escolas na Diocese de Toledo e na Escola Maria Imaculada.  Tinha 
um dom maravilhoso para transmitir seu amor à Eucaristia para as crianças pequenas que 
ensinava. 

Em seus últimos anos, Irmã Mary Joletta foi acometida pelo mal de Parkinson e a perda da 
audição. Tinha um forte senso comunitário e se podia observar seu esforço para estar presente 
nas atividades comunitárias. Assumia seu caminho da cruz com uma silenciosa coragem. 

Devido ao declínio de sua saúde, a Irmã mudou para o nosso centro de saúde local nos 
últimos quatro anos onde recebeu o cuidado de que necessitava. Dia por dia, ela trabalhou no 
sentido de permitir que Deus entrasse em seu mundo e a transformasse até alcançar seu retorno 
para a pátria de seu Criador. Que descanse na paz do amor transformador de Deus!  


