Notícia de Falecimento
IRMÃ MARY PATRICE
ND 4536
(Antes, Irmã Mary Jean Patrice)
Janet DAVIS

Província de 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:
Data e Lugar do Enterro:

29 de julho, 1933
16 de agosto, 1953
08 de outubro, 2016
14 de outubro, 2016
14 de outubro, 2016

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Centro de Saúde, Chardon
Centro Provincial ,Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH

Janet foi a única filha de Patrick e Frances (Rounds) Davis. Logo após o seu nascimento, a
família mudou-se para um subúrbio de Pittsburgh, Pensilvânia, onde passou os primeiros
onze anos de vida. Frequentou a Escola São Francisco de Sales, dirigida pelas Irmãs
Dominicanas. Ela sempre foi grata às irmãs, pela preparação e recepção da Primeira
Comunhão. Quando a família voltou para Cleveland, Janet continuou sua educação na
Escola São Pedro, com o pessoal das Irmãs de Notre Dame. As Irmãs a fizeram se sentir
tão bem-vinda que ela rapidamente cresceu no amor à nova escola e disse à sua
professora da oitava série que ela queria se tornar uma Irmã, como ela. Janet foi aceita
como aspirante das Irmãs de Notre Dame e frequentou a Academia Notre Dame. Embora
ela achasse muito difícil sair de casa, pensando que seus pais ficariam sozinhos, sem ela,
eles a apoiaram nos passos iniciais para responder ao chamado de Deus. Janet ingressou
no postulantado em 2 de fevereiro de 1951
Ela recebeu o nome de Irmã Mary Jean Patrice, na vestição e ficou feliz por ter o
mesmo patrono de seu pai, Patrick. Mais tarde ficou conhecida como Irmã Mary Patrice. A
Irmã recebeu seu diploma de bacharelado em educação, pela Faculdade São João, de
Cleveland, Ohio, e obteve o mestrado pela Universidade de Minnesota. A Irmã Mary Patrice
era uma educadora altamente dedicada e profissional. Durante seus quarenta e seis anos
de apostolado, na sala de aula e seis anos como diretora, a irmã ficou conhecida por sua
capacidade de atender às necessidades de cada aluno, especialmente daqueles que
tinham dificuldade de aprender. Ela era firme, mas justa, e os alunos que queriam avançar
mais, preferiam estar em sua turma. A Irmã era uma professora mestra, completa,
organizada e leal. À s vezes era impaciente com os adultos, mas não com os alunos. Ela
era formadora de professores iniciantes, do sexto grau, na Diocese de Cleveland e
incansável em seus esforços para fazer o melhor.
Quando a Irmã Mary Patrice se aposentou do ensino, ela passou vários anos
auxiliando na Secretaria Provincial e na sala de correio. Quando começou a experimentar
perda de memória, a Irmã tornou-se residente do nosso Centro de Saúde. A Missa diária e
a recepção da Eucaristia continuaram importantes e preciosas para ela. Queria que a
lembrasse do tempo de oração comum para estar presente e rezar. A Irmã nunca perdeu
seu senso de humor irlandês, sua sagacidade, e seu amor por guloseimas e animais,
especialmente cães.
Que a Irmã Maria Patrice experimente agora o abraço amoroso de Deus, a
companhia de Jesus, o Mestre e o encontro com sua amada mãe e pai. Que ela desfrute
do amor incondicional e ilimitado de Deus, por toda a eternidade!

