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Com seus pais, Alexander e Matilda (Wirtz) Wey, Ann Barbara acolheu seu irmão Matt 
quando tinha seis anos. A família pertencia à Paróquia St. James em Lakewood, Ohio, onde 
frequentou a escola primária. Teve uma infância feliz, cheia de boas recordações de tantas 
férias agradáveis em companhia de sua família ampliada. Quando chegou a hora de 
frequentar o ensino médio, Ann queria uma escola com um belo campus, mas sua mãe a 
matriculou na escola St. Stephen, Cleveland, por causa do ótimo currículo na área de 
negócios o que lhe asseguraria um emprego após a graduação. Embora não houvesse um 
grande campus, Ann ficou impressionada com o espírito de família das irmãs e, depois de 
muita oração, tomou a decisão de entrar para as Irmãs de Notre Dame, no final do último 
ano do Ensino Médio. E mais tarde comentou: “E eu sempre tive um emprego!” 

Na vestição, Ann recebeu o nome de Irmã Mary Maretta. É  bacharelada pela Faculdade St. 
John, de Cleveland e fez mestrado na Universidade de St. Louis, Missouri. Uma professora 
muito capaz que, muitas vezes, dava aula para duas séries do nível intermediário ao mesmo 
tempo. Exerceu este apostolado por dezessete anos nas escolas em Ohio, Virgínia e 
Washington, DC. Por mais de vinte anos foi diretora e superintendente assistente de 
educação e currículo para a Diocese de Cleveland. A irmã foi uma excelente professora e 
um modelo para seus alunos, sempre generosa no serviço aos outros. Era dotada com a 
capacidade de desfazer situações tensas e avançar para uma perspectiva diferente.  

A aposentadoria da sala de aula e das tarefas administrativas trouxe novas oportunidades 
para fazer uso dos seus talentos em várias funções: secretária escolar, administradora, 
assistente contábil e serviços no departamento de desenvolvimento e comunidade. Ela 
realizou grandes coisas com suas habilidades para lidar com pessoas, tão excelentes 
quanto suas habilidades profissionais. Irmã Maretta ajudou a construir comunidades 
vibrantes com as irmãs onde morava. Era conhecida por sua perspicácia, senso de humor e 
incrível capacidade de perceber humor nos acontecimentos mais comuns. Ninguém era 
capaz de contar uma história melhor. Era leitora ávida e sabia manter conversas inteligentes 
e interessantes.  

Mesmo com a saúde diminuída e necessitando de cadeira de rodas, sempre que possível, 
Irmã Maretta ajudava na Comunidade, fiel ao seu chamado para servir e amar. Era atenta e 
preocupava-se com o bem-estar das outras. Era grata para com todos que faziam algo por 
ela. Que a Irmã Maretta, que dedicou toda a sua vida para engrandecer a vida dos outros, 
possa agora experimentar a paz e a alegria do abraço do nosso Deus bom e amoroso. 


