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 Dorothy Ann Furey era a mais velha dos quatro filhos de Teresa Tillman e Edmond Francis 
Furey. Embora Dorothy tenha passado a infância em Toledo, a maior parte dos verões ela 
passou perto do Lago Houghton, em Michigan, nadando em barcos, andando a cavalo e 
caçando rãs. Em 1930, Dorothy foi matriculada na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 
Entretanto os pais da Irmã acharam que ela necessitava de um currículo mais desafiador e, em 
1937, transferiram-na para a Academia Notre Dame, em Bancroft, em Toledo. Os anos da Irmã 
na NDA e, mais tarde, na Faculdade Notre Dame, em Cleveland, foram repletos de atividades – 
esportes, danças, e, na Faculdade, trabalhava na loja de livros de sua tia e como recepcionista 
para a Opera de Cleveland. Irmã Mary Josanne formou-se com Título ‘Cum Laude’ da Faculdade 
Notre Dame em junho de 1945 e ingressou nas Irmãs de Notre Dame, em Ansel Road, em 
setembro seguinte.  

 Inicialmente, Irmã Mary Josanne trabalhou na Escola Secundária na região de Cleveland. 
Em 1960, ela foi transferida para a Califórnia, onde lecionou na Academia Notre Dame, em Los 
Angeles (1960-1966, 1983-1984), La Reina Escola Secundária, Thousand Oasks (1966-1983) 
e no Ensino Médio, Ventura (1984-2006). Como Diretora em La Reina, Irmã Mary Josanne 
começou as séries sétima e oitava.  

 Entre os “primeiros amores” de Ir. M. Josanne estava a Matemática. Em La Reina, a Irmã 
começou suas Próprias competições de Matemática para as 7ª e 8ª séries. Quando, mais 
tarde, foi transferida para Saint Bonaventure, lá também iniciou a competição. No ano seguinte, 
a Associação de Matemática da América convidou-a para participar de uma equipe de 15 
matemáticos que se reunia uma vez por ano, para formular problemas originais de Matemática 
para 25-questão. Testes de tempo para a Competição das Matemáticas Americanas. “Os 
problemas não eram simples”, disse Irmã Mary Josanne, eu tive de criar as circunstâncias para 
torná-los difíceis”. 

 Outro tipo de “amores” de Irmã Mary Josanne eram as Lutas Irlandesas de Notre Dame 
que ela havia aprendido como criança. Durante a estação de Football, as crianças de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro cantavam a Vitoriosa Marca e escutavam uma recordação da 
palestra do famoso Knute Rocne, cada manhã antes da aula, e eram recompensadas com uma 
barra de doce, toda vez que o time vencia. Irmã M. Josanne admitiu: “Por natureza não sou 
uma alma solitária... Não tenho problema em fazer amigos/as”. As celebrações de Flórida todas 
são ocasiões para renovar importantes relacionamentos com a família e os amigos, 
especialmente com as Irmãs com o seu grupo inicial, com os quais ficou muito unida, em toda 
a sua vida religiosa. 

 Em 2007, Irmã Mary Josanne veio para a comunidade do Centro Notre Dame, onde ela 
continuou a ser ativa ajudando nos Escritórios de Finanças, bem como trabalhando, fazia 
palavras cruzadas e cartas enigmáticas, gostava também de torcer para o time de football S. 
Bonaventura... A Irmã foi para a casa do Pai no domingo, 30 de janeiro de 2016, justamente 
duas semanas antes de completar o seu 91º aniversário. 
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