Notícia de Falecimento

Irmã Mary Jeanne

ND 4371

(antes, Irmã Mary Lauramay)
Mary Jeanne SWINDELL

Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA

Data e Lugar de Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Data e Lugar do Funeral:

14 de Agosto, 1927
Cleveland, Ohio
16 de agosto, 1949
Cleveland, Ohio
06 de outubro, 2016
Centro de Sa, Chardon
12 de outubro, 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio

Mary Jeanne era a mais velha das três meninas de Edward Clarence e Laura Marie (Lescher) Swindell.
Quando suas irmãs mais jovens chegaram, Mary Jeanne mostrava-as orgulhoosamente aos seus amigos.
Depois de uma Educação Infantil feliz, Jeanne disse que ela "não olhava para a escola fundamental como a
maioria das outras meninas faziam". Mas quando ingreessou na primeira série, todos os medos foram
dissipados. Durante seus anos elementares em St.Stephen School, Jeanne recebeu a Primeira Comunhão, a
Confirmação e foi acolhida na Congregação das Moças.
Jeanne continuou sua educação na Escola de Ensino Médio St. Stephen e formou-se no dia 6 de Junho
de 1945. Foi na escola que Jeanne pensou seriamente sobre o trabalho de sua vida. Ela escolheu "tornar-se
uma Irmã de Notre Dame e levar crianças pequenas para Deus e Sua Mãe". Ingressou no noviciado no dia 8
de setembro de 1946 e, na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Lauramay. Mais tarde, elaretornou ao seu
nome de batismo, Irmã Mary Jeanne. No segundo ano de noviciado, a Irmã foi enviada à Escola St. Mary, em
Warren, para Educação Infantil. Depois da profissão, ela foi enviada para o serviço da alimentação, na Casa
Provincial, em Cleveland. Durante os seguintes vinte e dois anos, ela trabalhou na cozinha e, cuidadosamente
preparou milhares de refeições, para as irmãs, em comunidades grandes e pequenas.
Em 1988, a irmã Mary Jeanne foi enviada à Escola St. Francis, Cleveland, como professora particular.
Ela cumpriu seu desejo original de levar as crianças pequenas a Deus e Nossa Senhora. Nos seguintes onze
anos, ela trabalho como assessora de Educação Infantil. Ela conseguia ver "olho-no-olho" os alunos, porque
ela era muito pequena e de estatura baixa. No entanto, não havia nada de pequeno no modo como ela viveu
sua vida religiosa. A Irmã servia igualmente, estudantes e irmãs com coração generoso e mãos serviçais. Em
St. Francis a Irmã também assumiu a alimentação do convento; cozinhava e fazia as compras. Gostava,
especialmente, de fazer compras no Mercado West Side , cada semana, independentemente das condições
do tempo. A Irmã se sentia em casa, vivendo com os pobres entre e amando-os.
Quando a irmã Mary Jeanne se juntou à comunidade do Centro Provincial, ela encheu seus dias de
voluntariado no Hospital Geauga, nas Comunidades de Cuidado Monte Heather e no Centro para idosos
Geauga Ela foi apelidada de "Ratinho Poderoso" por seus colegas de trabalho e recebeu um prêmio, em
homenagem às 5.000 horas de serviço. A sua energia ilimitada, o seu sorriso brilhante e acolhedor, o seu
riso pronto e seu coração aberto e amoroso tornava encantado tudo o que ela tocava, cada dia.
Este ano, a Irmã começou a ajudar no nosso Centro de Saúde conventual. Ela continuou este
serviço com muitos atos de bondade e consideração. Nas últimas semanas ela se tornou menos motivada e
sua condição física diminuiu rapidamente. A Irmã Mary Jeanne será lembrada por sua grande estatura de
coração e sua vontade de amar a Deus através do serviço aos outros. Que ela agora descanse nos braços do
nosso Deus bom e amoroso.

