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Ir. Mary Donnamay Weigler nasceu em Cleveland, Ohio, a 24 de novembro de 1928, a única filha 
de Nicholas e Frances Bruening Weigler. Quando Virginia tinha onze meses de idade, sua mãe faleceu 
inesperadamente, seu pai e ela se mudaram para a casa dos pais. Embora seu pai tenha casado de 
novo, a Irmã escreveu mais tarde: “Foi minha avó que me educou e teve a maior influência sobre mim, 
durante toda a minha infância. 

Como estudante da Escola St. Stephen, em Cleveland, Virgínia chegou a conhecer as Irmãs de 
Notre Dame. Com o incentivo de sua professora da 8ª série, Irmã Mary Brendon, foi matriculada na 
Academia Notre Dame, como aspirante, em Ansel Road, em setembro de 1942. Virgínia sempre 
considerou esse tempo como o mais feliz de sua vida. “Como eu não tinha irmãos ou irmãs, eu 
apreciava a constante companhia de outras meninas de minha idade como uma providência especial”. 
Virginia ingressou nas Irmãs de Notre Dame a 02 de fevereiro de 1946 e emitiu os primeiros votos dois 
anos mais tarde, a 16 de agosto de 1948.   

Irmã Mary Donnamay era uma mulher de muitos talentos. Exerceu o apostolado na igreja 
principalmente como professora e diretora: primeiro em Ohio, depois no sul e norte da Califórnia, para 
onde tinha sido transferida, em 1953. Além disso, a Irmã foi também organista e um membro muito 
importante do coro das Irmãs. 

Em 1993, Irmã Mary Donnamay mudou-se para a Casa Provincial de Notre Dame, onde foi 
tesoureira da casa por dez anos e, mais tarde, recepcionista no Centro de Aprendizagem da Pré-
Escola. Como participante no Apostolado da Oração, considerou seu apostolado pessoal o de rezar 
para nossas Irmãs falecidas e o tomou muito a sério. Irmã Antoinette Marie observou: “Eu acho que pela 
oração a Irmã conservou o amoroso relacionamento com as Irmãs que ela conhecera na vida, 
especialmente, sua tia Irmã Mary Stephen, em Chardon”. 

 Se você perguntasse para a Irmã o que ela mais apreciou durante seus anos na Casa Provincial, 
ela iria responder: “Ler e fazer palavras cruzadas e enigmáticas”. Assinaturas pessoais para o Boletim 
Universe e As Notícias a deixavam atualizada sobre as Notícias da Igreja, tanto de Cleveland, como no 
sul da Califórnia.  

Um dos acontecimentos mais importantes para a Irmã durante esse período era a chance de 
participar na Peregrinação Congregacional para a Alemanha, Holanda e Roma. A oportunidade de se 
encontrar e viajar com as Irmãs de diferentes províncias acentuou novamente para a Irmã que as Irmãs 
de Notre Dame eram uma Congregação Internacional, o mesmo espírito era partilhado pelas Irmãs do 
mundo inteiro. 

Em 2010, a Irmã Mary Donnamay foi hospitalizada devido a uma queda. Embora se tenha 
recuperado, esse fato comprometeu sua habilidade para caminhar. Em março de 2013, a Irmã mudou-
se para o Centro das Convalescentes Mary, em Newbury Park. 

Durante a sua vida, Irmã Mary Donnamay sempre percebeu que estava de modo especial perto 
da Bem-aventurada Virgem, não somente porque Maria era sua padroeira antes e depois de ter entrado 
na Congregação, porém como a Irmã mesma explicou: “Três acontecimentos especiais em minha vida 
aconteceram num sábado. Eu nasci num sábado, ingressei na vida religiosa num sábado e emiti os 
meus votos perpétuos num sábado”. Irmã Mary Donnamay adormeceu calmamente, indo para a Casa 
do Pai à tarde do sábado, 24 de outubro de 2015 – Newbury Park Califórnia. 

Que descanse em paz! 


