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“Eu volto para vós e vos sigo, meu Deus”. 

Kathleen “Kay”, nascida como a sétima dos sete filhos de Ross e Hedwig Stock 
Burgard, cresceu na fazenda da família em Erie, Michigan. Lá Kay aprendeu a amar a 
Deus, tinha um caráter alegre e saudável, partilhava as tarefas da casa, trabalho no 
campo e o cuidado das crianças. Na família se cultivada uma profunda vida de oração no 
coração das crianças de Burgard, pela prática diária da reza do terço em família e a 
oração da noite. Kay frequentou a Escola St. Joseph em Erie, Michigan, e depois foi 
matriculada na Academia Notre Dame, como juvenista e assim se preparar para, mais 
tarde, tornar-se uma Irmã de Nossa Senhora, em Toledo, Ohio.  

Após a sua  formatura na Academia Notre Dame, ingressou no noviciado, 
recebendo o nome de Irmã Mary Dale. Mais tarde, suas manas Annette (Irmã Mary Marc) 
e Christina (Irmã Mary Kent) iriam se unir à Irmã Mary Ross e Irmã Mary Dale em Notre 
Dame. 

Irmã Mary Dale pertence a uma família de educadores criativos e talentosos. Em 
encontros de família, eles discutiam novas tendências na educação e partilhavam ideias 
que tinham tido bom êxito em suas salas de aula. A Irmã tornou-se uma professora 
primária excepcional por 36 anos, lecionando na Flória, Indiana e Michigan, bem como em 
escolas na Diocese de Toledo. Professoras iniciantes eram ambiciosas na escola desta 
profissão e também aproveitaram desta professora mestra, aprendendo de Irmã Mary 
Dale não somente os métodos, mas também a importância de respeito para as crianças 
que tinham sob seu cuidado. 

Todas as pessoas  que conheceram Irmã Mary Dale foram tocadas por suas 
maneiras gentis, sua sensibilidade, a generosidade e  sua atenção a tudo que se referia a 
elas. Este maravilhoso espírito e sua fidelidade à oração impressionaram a vida de muitos 
no seus 55 anos de trabalho como professora e diretora, como mentora das professoras 
iniciantes, como coordenadora  e nossas comunidades religiosas, como amiga e coirmã, 
como um conhecimento que passa adiantes. A Irmã tinha uma terna devoção a Maria e 
um senso intuitivo que, para muitos, foi o caminho para Jesus através de sua Mãe. Ela 
gostava de fazer crochê e fazer os “nós” para os  terços a fim de presentear as 
estudantes e suas famílias com pequenos presentes em dias especiais.  

Embora tenha sido de uma saúde muito frágil nos últimos anos, durante a Semana 
Santa de 2015, ficou muito doente e  foi necessária uma cirurgia. Sua saúde continuou a 
piorar durante a primavera e os meses de verão. Estando a família reunida a seu redor, 
gentilmente entregou-se ao Deus Misericordioso.  

Que ela goze a morada eterna com seu Deus bondoso e sua Bem-aventurada Mãe! 


