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Irmã Mary Rosetta nasceu em uma família afetuosa e centrada na fé, filha de Mathias e 
Henrietta Conrad e irmã gêmea de Lilly, no dia 23 de dezembro de 1925, em Cincinnati, 
Ohio. Rose Mary era a oitava de treze filhos. A família numerosa teve uma influência 
muito especial na sua vida o que tornou difícil a sua partida quando sentiu o chamado à 
vida religiosa, levando vários anos para tomar uma decisão. Foi só depois da morte do pai 
que ela percebeu que poderia concretizar o seu chamado. A 14 de agosto de 1962, entrou 
para a Congregação das Irmãs de Notre Dame e, fez sua profissão religiosa. 

Irmã Mary Rosetta começou seu apostolado como cuidadora de crianças na Diocesan 
Catholic Children’s Home.  Depois, trabalhou no St. Joseph Heights desempenhando 
várias funções. Durante este tempo, ajudou em atividades de secretaria, fez gravações 
em fita cassete, impressões, fotografou celebrações e cuidou da casa do capelão. 
Quando se aposentou, continuou servindo a comunidade e, semanalmente, visitava os 
moradores da Comunidade St. Charles ao mesmo tempo que participava do Apostolado 
da Oração SND.  

A Irmã Mary Rosetta será lembrada por seu sorriso contagiante e suas inesquecíveis 
piadas. Ela sabia como fazer as pessoas saírem mais felizes do que quando chegaram.  
Seu sobrinho, o diácono Jeff Ehrnschwender durante a homilia, disse:  “Ela fazia com que 
você se sentisse seu favorito. Quando pensamos no seu entusiasmo pela vida, 
percebemos como esta característica foi transferida para a sua espiritualidade. Era uma 
mulher cheia de gratidão e reconhecimento.  Permitiu que Jesus fizesse parte dos 
mínimos detalhes da sua vida. Era sempre agradecida pela bondade que via ao seu 
redor.” Ainda ressoa em nossos ouvidos a sua voz fraca dizendo “Obrigada, Jesus!” 

A família descreveu a Irmã Rosetta como uma pessoa encantadora, feliz com a vida que 
havia escolhido e cuja felicidade compartilhava com todos ao seu redor, em contínuo 
movimento como um pião e falando pelos cotovelos, quase sem respirar. Estamos 
imensamente contentes porque esta animada irmãzinha de Notre Dame fez parte da 
nossa vida. Só haverá uma Irmã Rosetta e ela foi uma bênção para todos nós que a 
conhecemos e a amamos. 

O seu sorriso e o amor com que serviu a Deus, possam alcançar para ela, a felicidade 
eterna! “Obrigada, Jesus, pela Irmã Mary Rosetta!” 


