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Visto que cresceu em Cleveland e frequentou a Igreja e a Escola de São Benedito, a 
herança de Eleanore Slovak foi promovida e celebrada. Herdou o amor e o apreço pela 
família e a fé católica que eram uma parte importante da vida de seus pais. Seu irmão foi 
ordenado como sacerdote pertencente à ordem  de Maryknoll e sua irmã assumiu o cuidado 
dos pais em seus últimos anos.  

Eleanore gostou de seus anos escolares, de suas amigas e dos bons tempos de 
atividades paroquiais. A simples pergunta de sua professora da 8ª série: “Não quer você 
tornar-se uma Irmã?” incentivou Eleanore a procurar uma bolsa parcial de quatro anos para a 
Academia Notre Dame, em Cleveland, e ingressar nas Irmãs de Notre Dame, em fevereiro, ao 
terminar o Ensino Médio. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Neil. 

Como noviça do segundo ano, iniciou os estudos para tornar-se uma professora da 
Escola Elementar. Contudo, em 1945 foi enviada para frequentar a Escola de Enfermagem no 
Hospital St. Alexis, em Cleveland, onde se formou como enfermeira, em 1948. Devido à 
grande falta de  professoras, foi pedido à Irmã de continuar a lecionar por mais dois anos.  

Em 1950, recebeu suas primeiras tarefas no Hospital St. Mary em Humboldt, Tennessee, 
e depois na Casa Provincial e na Enfermaria, em Cleveland. Ir. Mary Neil foi chamada para 
Roma em 1955, a fim de ser a enfermeira privada de Madre Mary Vera. Ela viajou muito e 
tornou-se competente em várias línguas. Em seu tempo livre, trabalhou com estudantes do 
Colégio Norte Americano e lecionou para crianças na Escola Elementar. 

Depois da morte de Madre Mary Vera, em 1962, Ir. Mary Neil voltou para os Estados 
Unidos e continuou os seus estudos no Colégio Norte Americano, Ohio, onde recebeu o grau 
de Bacharel e depois o grau de Mestrado da Universidade John Carrol, Ohio. Durante os 
seguintes vinte e um anos, a Irmã lecionou em Cursos de Ensino Médio, em Ohio, Norte de 
Carolina e Flórida.    

Estudantes a caracterizaram como uma mulher notável, professora, líder e mentora. Seu 
sorriso genuíno e rápido, seu humor e sabedoria infundiam um senso de bem-estar e de 
acolhida. O amor de Jesus Cristo brilhava nela e através dela. 

Em 1986, Ir. Mary Neil foi chamada novamente para o Generalato, onde exerceu o 
trabalho de enfermeira, superiora local e secretária da Sociedade para a Propagação da Fé. 
Quando  voltou para a Casa Provincial de Chardon, em 1999, a Irmã auxiliou nos 
Departamentos de escritórios, biblioteca e na recepção, no Departamento das Missões da 
Índia e centros de pastoral. Amava a vida, era gentil e alegre! Seja em Roma ou em Ohio, 
rezando o terço para outros ou cuidando das doentes, lecionando ou escutando, caminhando 
ou simplesmente gozando a vida, Ir. Mary Neil testemunhava sempre e de maneiras 
diferentes a bondade e o amor providente de Deus. Somos gratas por seu exemplo de 
profunda fé e confiança, seu compromisso e fidelidade.  

Que ela agora goze a união eterna com seu Amado por quem anelava durante a sua vida. 


