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 “Vivei no meu amor com todo o vosso coração”. 
 

Dos seis filhos nascidos de George e Helen (Richnasky) Zeleznik, a mais velha, Rita May, e a 
mais nova, Marian (Irmã Regina Marie), ingressaram na Congregação das Irmãs de Notre Dame 
provindas da Paróquia de São Bento, Cleveland. Um dos seus irmãos, o Abade Clement Zeleznik, 
OSB, é atualmente Capelão do Centro de Retiros Loyola em Clinton, Ohio. Os laços familiares 
eram fortes e estes eram reforçados pelos seus pais ao darem testemunho de uma vida de fé, 
de amor e de cuidado por todos. Crescendo, Rita adorava ler. Através do seu comprometimento 
com o estudo, a leitura e a reflexão, alcançou um profundo enraizamento em Jesus, na Igreja e 
em sua própria vocação religiosa.  

Durante seu primeiro ano na Notre Dame Academy, Rita conheceu as aspirantes. Foi então que 
descobriu sua vocação e esta foi fortalecida. No ano seguinte, tornou-se aspirante e ingressou 
na Congregação em 2 de fevereiro de 1946. Pela sua atração ao Evangelho de João, na 
vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Jonathan.  

Fez o seu bacharelado e mestrado em educação na Faculdade Saint John, Cleveland. Sua vida 
apostólica foi uma de constante serviço decorrente das atividades diversas. Como professora e 
diretora de escola de ensino fundamental, suas habilidades administrativas e seu forte senso 
de respeito pelos alunos, professores e pais, conquistaram a todos aqueles com os quais 
exerceu seu apostolado. Foi Conselheira Provincial e Superiora local e regional. Suas ideias 
interessantes, seu amor, seu apoio e seu encorajamento eram dons que, constantemente, 
reconheciam a singularidade e os talentos de cada irmã. 

A Irmã Mary Jonathan foi eleita Assistente Geral em 1974. Como membro do Conselho Geral 
durante doze anos dedicou-se, de todo o coração, aos compromissos da função e 
desempenhou um papel significativo na revisão das Constituições. No tempo que morou em 
Roma, aprofundou seu conhecimento da espiritualidade dos ícones e do significado da "vocação 
pessoal". Ela pode compartilhar estes conhecimentos com todas as Irmãs quando 
acompanhava a Irmã Maria Raphaelita na visitação. Suas experiências lhe proporcionaram uma 
grande sensibilidade para com uma ampla gama de idades e culturas. Seu sorriso contagiante 
suscitava confiança, fácil comunicação e amizade. 

Em 1986, quando retornou a Chardon, a Irmã Mary Jonathan recebeu a certificação para atuar 
como agente de pastoral e exerceu este papel em duas paróquias e no nosso Centro de Saúde. 
Ela continuou a compartilhar a bondade de Deus e o seu cuidado amoroso, mesmo durantes 
estes últimos anos, apesar dos indícios de demência e da diminuição das forças físicas. Seu 
sorriso cativante, seu amor a Nossa Senhora e a sua paz interior foram um dom e uma benção 
para todos. Somos gratas à Irmã Mary Jonathan por sua vida e seu amor que foram, de fato, 
dons de Deus para nós. Que ela possa viver, agora, no amor de Deus por toda a eternidade. 


