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Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, KY, EE. UU.  
 
Data e Lugar do Nascimento: 20 de dezembro de 1924 Covington, KY 
Data e Lugar da Profissão: 11 de agosto de 1948 Covington, KY 
Data e Lugar da Morte:  10 de novembro de 2015 Covington, KY 
Data e Lugar do Sepultamento: 13 de novembro de 2015 Covington, KY 
 

Dolores Fritz nasceu na família de Stephen e Anna Fritz a 20 de dezembro de 
1924. Era a segunda mais velha de onze filhos. A família foi descrita como muito unida e 
amável. A Irmã era conhecida como a “Ajuda de sua mãe”, sempre cuidando dos 
pequenos. Aos domingos, a Irmã, muitas vezes, pegava seus irmãos e irmãs para um 
passeio no carro da rua. Ela também ajudava outra família com a primeira criança que 
havia nascido com um sério problema de respiração. Estava tão preocupada com sua 
condição que a batizou sem que seus pais o soubessem. Antes de ingressar no convento, 
ela contou para a família que seu filho tinha sido batizado. Este, mais tarde frequentou 
todas as escolas católicas e tornou-se católico. 

A Irmã sabia quando estava na 7ª série que gostaria de ter uma vocação para a 
vida religiosa. Foi inspirada pelas irmãs que eram suas professoras na escola St. John. 
Ela viu alegria, simplicidade e unidade na vida das Irmãs de Notre Dame.  Seus pais não 
ficaram surpresos com sua decisão de tornar-se parte dessa querida comunidade e a 
apoiaram com seus próprios ensinamentos de sempre confiar em Jesus em todas as 
circunstâncias. Podia-se perceber essa fé inabalável de sua família. Irmãs tinha duas 
outras manas que se tinham tornado Irmãs de Notre Dame: Ir. Mary Ann Adele e Ir. Mary 
Stefanie. Ambas precederam a Irmã na morte.  

O amor da Irmã por crianças continuou quando iniciou seu primeiro apostolado no 
Orfanato St. Joseph como a mãe de um grupo. Pouco tempo depois, foi enviada para 
ajudar no Jardim de Infância e assumir o cuidado do capelão na Casa Provincial e 
ajudava também na sala de costura e nos trabalhos da casa. Depois foi encarregada da 
lingerie e do governo da casa. Em 1974, a Irmã foi designada para ajudar na lavanderia e 
no governo da casa e na creche St. Charles até 1981. Ir. Mary Kathelyn então 
supervisionou o programa das estudantes na Academia Notre Dame por cinco anos. 
Voltou para a Casa Provincial em 1992 com uma variedade de serviços, assumindo os 
quartos dos hóspedes e ajudando na roupa branca. Em 2012, ingressou no Hall de 
Cuidados Lourdes para gozar seus últimos anos de vida.  

Ir. Mary Kathelyn  sempre tinha um sorriso para partilhar, especialmente quando 
falava de sua família. A família Fritz era uma grande p arte de sua vida. Muitas vezes a 
visitavam e a Irmã Stefanie. Ela partilhou muitas memórias e histórias felizes de sua 
família. Não foi surpresa que sua família estivesse com ela quando se entregou nos 
braços de nosso bom Deus. Que ela agora esteja reunida com os restantes de sua 
família, amigas e Irmãs. 

Que ela agora goze a paz e a felicidade de estar na presença de Deus a quem 
devotou a sua vida! Que ela agora descanse para sempre em suas mãos/braços! 


