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Como a mais velha de onze filhos de Jack e Martha (Dosta) Wadowick, Susana aprendeu 

cedo na Infância a amar e cuidar de outrem na família intimamente unida que vivia em Cleveland. 

Ela escreveu: Não fizemos nada de extraordinário, nós simplesmente vivíamos, trabalhávamos, 

rezávamos, brincávamos e viajávamos juntos como uma família.” Seu pai Jack, trabalhou para as 

Irmãs de Nossa Senhora, como um artista e carpinteiro por cinquenta anos, em Cleveland e, mais 

tarde, na Casa Provincial, em Chardon. Quando tinha exatamente quatro anos de idade, Susana 

lembra que ajudava as Irmãs a limpar os pátios, ia junto no trator e caminhava entre as árvores, 

quando a levaram para visitar sua nova propriedade em Chardon, para onde a família se mudara 

de Cleveland, em 1957. 

Desde seus primeiros anos, Susan chegou a conhecer as Irmãs, através de sua tia, Irmã 

Mary Austin Wadowick. Susana frequentou o Ensino Médio na Academia Notre Dame,em 

Chardon. Como jovem, tornou-se aspirante e ingressou nas Irmãs de Notre Dame, a 02 de 

fevereiro de 1967, da Paróquia St. Helen, Newbury. Na vestição, foi-lhe dado o nome de Irmã 

Mary Geraldine. 

Após a sua profissão religiosa, a Irmã foi enviada para o serviço de dietas na cozinha e 

como enfermeira auxiliar recebeu o certificado de Licenciada Enfermeira Prática. Gostava deste 

apostolado e era amável e honesta no cuidado das Irmãs. Era conhecida por sua resposta de 

compaixão para as necessidades de todos que encontrava em seu ambiente de trabalho de 

enfermagem. Quando suas forças físicas começaram a declinar, Irmã Mary Geraldine continuou a 

ajudar no Centro de Saúde, fazendo tudo que podia para levar alegria para as Irmãs residentes. 

Não obstante seus próprios sérios problemas de saúde, procurava ajudar as outras Irmãs 

enfermas, de muitas maneiras, conforme as suas possibilidades. 

Irmã Maria Geraldine sempre permaneceu muito ligada e unida a sua grande família. 

Gostava de participar em encontros e acontecimentos da família. Apreciava cada visita a ela em 

seu quarto, quando não podia mais  sair. Enquanto ela mesma sofria muito, permanecia amável, 

generosa e preocupada com os outros. Com seu sorriso acolhedor, maneira simples e profundo 

senso de gratidão, a Irmã deu testemunho do Deus que residia nela. Como jovem, ela escreveu: 

“Eu quero sofrer e aceitar tudo como algo maravilhoso que Deus me enviou, de qualquer forma 

que possa ser.” Irmã Maria Geraldine agora está livre – sua vida de sofrimento redentor foi 

transformada em vida nova, vida eterna.  

Que ela agora goze a paz e alegria de Natal! 

RIP 


