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“Faça de toda a sua vida algo bonito para Deus.” 

 
Barbara Ann era a segunda mais jovem dos cinco filhos de Anthony e Regina (Oliger) 

Krejsa. Porque seu irmão gêmeo, Tom, nasceu 15 minutos depois dela, Barbara sempre 
manteve seu status de segunda mais nova na família! Bárbara viveu na mesma casa paterna 
toda a sua infância e, como membro da Paróquia de São Timóteo, frequentou a escola primária 
e lá recebeu os sacramentos. Era membro da Tiny Tims, do grupo CYO da paróquia e membro 
da Sodality das Jovens. Após a graduação na Escola Elementar St. Timothy, Barbara começou 
o ensino médio na Notre Dame Academy, Cleveland. 

Nessa escola, Barbara apreciava a amizade das colegas e professores. Considerou-os 
os dias mais preciosos de sua vida e manteve muitos destes relacionamentos. Ela escreveu: 
"Eu admirava os professores e eu queria responder ao chamado. Eu gostava de sua 
simplicidade e eles eram bons educadores. "Depois da formatura em 1958, Barbara começou a 
trabalhar no Departamento da Propagação da Fé, na Diocese de Cleveland. Esse trabalho 
contribuiu para entender a função da Igreja católica no mundo. Mais tarde, sua experiência a 
ajudou a apreciar a internacionalidade de nossa Congregação. 

Barbara ingressou nas Irmãs de Notre Dame, em 02 de fevereiro de 1961 e na vestição 
recebeu o nome de Irmã Mary Antoinette. Diplomou-se como bacharel, em educação pela 
Faculdade St.John, Cleveland, fez seu mestrado em administração educacional na 
Universidade Estadual de Cleveland e recebeu o Certificado de Liderança Paroquial, pela 
Universidade de Boston. A Irmã Mary Antoinette trabalhou trinta e três anos como professora 
ou diretora de escolas primárias em Ohio, Virgínia e Carolina do Norte. Exerceu a função de 
Diretora de Educação Religiosa no Santuário do Santíssimo Sacramento, em Washington, DC, 
e teve o privilégio de atuar como coordenadora local, na Casa Mãe, em Roma, por três anos. 

Recentemente, a Irmã Mary Antoinette trabalhou como Assistente Administrativa e como 
professora de Inglês, de segunda Língua, na Escola Central de Ensino Médio, em Cleveland, 
ajudando estudantes Africanos e Hispânicos. A Irmã disse: "Meu maior recurso foram as 
experiências que tive em meus apostolados anteriores. Ser professora de escola primária me 
capacitou a avaliar rapidamente as habilidades básicas e as estratégias necessárias para 
ajudar aos alunos; minha missão, em Roma, me tornou muito compassiva com os estudantes 
que não falavam inglês. " 

 O diagnóstico de câncer e acidentes vasculares cerebrais resultantes, forçou a Irmã 
Mary Antoinette a residir no Centro de Saúde, em 2015. Ela entrou num momento mais 
contemplativo em sua vida e continuou firme em seu esforço de tornar sua vida "algo bonito 
para Deus. "Cada dia de vida foi de gratidão enquanato se preparava para o encontro com seu 
amado Jesus. Muitas vezes expressou seu amor e gratidão à família, aos amigos e à equipe de 
saúde. Que a Irmã descanse no abraço amoroso de nosso Pai Celestial e se regozije ao se 
reencontrar com seus pais e seu irmão gêmeo, Tom, que a acolheram no céu. 


