Aviso de Falecimento

IRMÃ MARY JEAN FRANCIS

ND 4116

Patricia Ann BOES

Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EUA

Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:
Data e local do sepultamento:

19 de fevereiro,1929
16 de agosto,1950
03 de dezembro, 2016
07 de dezembro, 2016
08 de dezembro, 2016

Toledo, Ohio
Toledo, Ohio
Toledo, Ohio
Whitehouse, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Toledo, Ohio

Saí ao seu encontro!
Irmã Mary Jean Francis, uma estimada missionária por 35 anos, faleceu no início da
manhã de 3 de dezembro no Centro Ursuline onde a bandeira da Papua Nova Guiné
(PNG) adornava a parede próxima. Ela amava seu trabalho entre o povo da Papua Nova
Guiné, respeitava sua cultura e caminhava no meio deles como testemunha do amor e
dos ensinamentos de Jesus neste país formado por ilhas. Filha de Simon e Gertrude T.
Kessler Boes, Patricia Ann era a segunda mais nova das nove meninas e quatro meninos.
Patricia estudou na Escola Elementar Saint Mary e na Central Catholic High School, em
Toledo. Em setembro de 1947, ela entrou para o convento das Irmãs de Notre Dame e
mais tarde recebeu o nome de Irmã Mary Jean Francis.
Com estudos que a levaram ao grau de bacharel pela Faculdade Mary Manse e ao
mestrado pela Universidade de Notre Dame, ela estava adequadamente preparada para
os muitos anos na sala de aula. Sua trajetória docente estendeu-se por 22 anos nas
escolas diocesanas de Toledo e por 35 anos em Papua Nova Guiné. Em 1971 a irmã
partiu para Papua Nova Guiné. Dedicou 17 anos nas escolas de PNG e 18 anos como
secretária do Arcebispo, em Hagan. Por causa de problemas de saúde, ela voltou aos
Estados Unidos em 2006. Onde quer que estivesse, a Irmã Mary Jean Francis,
incansavelmente, ia ao encontro dos outros para ajudá-los e inspirá-los.
Sua capacidade de ouvir com o coração foi, talvez, o dom mais precioso compartilhado
com todos os que fizeram parte da sua vida. Em PNG, graças a sua excepcional
capacidade de organização, sob sua liderança, os eventos diocesanos eram realizados
com elegância. Era conhecida por prestar atenção aos aprisionados às margens da vida e
procurava certificar-se de que suas necessidades eram atendidas. Sacerdotes recém
ordenados, estudantes do ensino médio, os que viviam na pobreza, todos eram
beneficiados pelo seu cuidado amoroso.
Nos últimos dois anos, sua casa foi o Centro Ursuline em Toledo, onde recebeu os
cuidados médicos de que necessitava. Em novembro de 2016, decidiu interromper a
diálise sabendo que, assim, seu encontro com o Noivo estava próximo. Seu desejo era
que o dia do seu encontro definitivo com Cristo fosse no dia 03 de dezembro porque era
neste dia que celebrava o onomástico - São Francisco Xavier. E isto lhe foi concedido.
Agora, ela abraça À quele a quem tanto amou durante sua vida na terra.

