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Catherine Elizabeth KEHNER 
 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Data e Lugar do Nascimento: 14 de outubro de 1927 Randolph, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1948 Cleveland, Ohio 
Data e lugar da morte:  07 de abril de 2016 Health Care Center, Chardon,Ohio 
Data e lugar do funeral:  13 de abril de 2016 Centro Provincial, Chardon,Ohio 
Data e lugar do sepultamento: 14 de abril de 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon 
 
  Catherine Elizabeth era a quinta dos sete filhos de Harry e Gertrude (Englehart) 
Kehner. Ela cresceu na comunidade rural de Randolph valorizando seus pais e irmãos. 
Laços fortes e duradouros foram alimentados e, ao longo de toda a vida, apreciava e 
valorizava visitas, atividades e celebrações com sua grande família expandida. Em 
resposta à pergunta de uma irmã, quando ela estava na sexta série, Catherine começou a 
pensar na vocação para a vida religiosa. Ela ansiava completar o curso elementar na 
Escola São José, Randolph, para poder ingressar na Notre Dame Academy, Cleveland, 
como aspirante. Catherine entrou no noviciado das Irmãs de Notre Dame aos 2 de 
fevereiro de 1946, e na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Caron. 
 
  A Irmã recebeu o diploma de bacharel pela Faculdade São João, Cleveland, e fez o 
mestrado a partir de (Case), na Western Reserve University, Cleveland. Ela foi professora 
e/ou diretora por quarenta e dois anos, em escolas elementares, em Ohio e Virgínia. 
Durante muitos anos, a irmã Mary Caron assumiu a responsabilidade de diretora, 
professora e superiora local simultaneamente. Ela estava entre o primeiro grupo de irmãs 
na abertura do Escola St. Michael, em Canton, na Escola Imaculado Coração de Maria, 
em Austintown, e da Escola St. Peter, Lorain. A Irmã Mary Caron era uma líder 
educacional suave, mas forte. Ela era uma boa ouvinte, dedicada, organizada e eficiente. 
Ela trabalhava com um coração compreensivo e solidário. 
 
  Em 1992, quando a irmã se aposentou do ministério ativo, na educação, ela nunca 
deixou de encontrar formas de amar e servir aos outros, especialmente na secretaria de 
obtenção de fundos para província. O seu dom de fazer amizades duradouras e sua 
maneira cuidadosa de trabalhar e organizar, foram presentes úteis na  área de 
informação dos doadores e da manutenção de registros. 
 
  Acima de tudo a Irmã Mary Caron era uma mulher de oração.Aproximar-se de 
Jesus foi o desejo mais profundo de seu coração. Ela tinha uma força serena e uma 
presença silenciosa que jamais se centrou em si mesma, mas olhava  sempre para os 
meios de reforçar as relações e tornar-se uma pessoa melhor. Quer cuidando, por muitos 
anos de sua Irmã Rosie, desfrutando um bom jogo de cartas ou sendo amiga fiel, a Irmã 
Mary Caron sabia que a fonte de sua força e cada momento de sua vida estava sob o 
constante cuidado de Deus. Depois de apenas alguns dias de doença, a irmã voltou para 
casa a Deus inesperadamente. Ela viveu na confiança de que, "Há Deus fiel, imutável, no 
controle. Cada dia começa e termina com o objetivo de Deus". Que a Irmã Mary Caron se 
alegre na presença do nosso Deus bom e amoroso por toda a eternidade! 


