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Maureen Dillon nasceu na família de Thoma e Mary Dillon a 26 de agosto de 1931. 

Era a terceira de seis filhos. Ela descreve a sua infância como cheia de paz e feliz, 

partilhando das muitas alegrias de seus irmãos e uma irmã.  

Enquanto frequentava a Academia Notre Dame, ficou inspirada pela devoção das 

Irmãs a Maria. Irmã Mary Immacula era sua professora preferida, e a inspirou por suas 

palavras e ações delicadas. Aos dezoito anos, Maureen ingressou nas Irmãs de Notre 

Dame e emitiu os primeiros votos a 16 de agosto de 1952. Seus pais não se 

surpreenderam com esta decisão e a apoiaram em tornar-se parte desta fiel comunidade. 

Ir. Mary Colleen iniciou seu apostolado em Cincinnati, Ohio, frequentando a partir 

da 5ª série várias escolas elementares. Então a Irmã então serviu como uma instrutora na 

Academia Notre Dame, Covington. Depois de completar a sua formação na Faculdade 

Thomas More, Irmã Mary Colleen frequentou a Universidade Fordham e Cornell e obteve 

seu Diploma em Linguística. Esteve na Faculdade Thomas More de 1961 a 2011.  Sua 

paixão era lecionar. Era conhecida por colocar altos padrões para suas estudantes. Após 

a sua aposentadoria da FaculdadeThomas More,foi muitas vezes chamada para auxiliar 

na edição de manuscritos. A Irmã continuou seu trabalho em St.Joseph Heights, como 

coordenadora local e mais tarde no Apostolado da Oração.  

Ir. Mary Colleen sempre tinha tempo para dar orientações que estavam ao seu 

redor. Mesmo quando sua saúde diminuiu, encontrou uma maneira de ajudar outros, 

através do telefone e pela oração. 

Muitas vezes, podia ser encontrada em momentos solitários de oração. 

Permaneceu clara no espírito, mesmo não podendo mais visitar seus/suas amigas e 

familiares. A família Dillon sempre tinha sido uma parte querida de sua vida. Estava muito 

achegada a seus irmãos, sua irmã e muitas sobrinhas e sobrinhos. Eles eram fiéis em 

visitá-la. Muitos deles estavam a seu lado no dia em que passou para os braços de nosso 

querido Pai. 

Ir. Mary Colleen faleceu no dia 28 de novembro de 2015, na idade de 84 anos.  

Em nossos momentos silenciosos, que ela permaneça junto a nós em espírito! 

RIP 


