Aviso de Falecimento

IRMÃ MARY AUDREY

ND 4550

Anteriormente, Irmã Mary Leona
Audrey Frances KREUZ

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:

11 de maio, 1930
16 de agosto, 1950
6 de novembro, 2017
9 de novembro, 2017
10 de novembro, 2017

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

“Eu a amei com amor eterno”. (Jeremias 31, 3)
Na manhã do dia 6 de novembro, Irmã Mary Audrey completou sua jornada terrena.
Anteriormente, conhecida como Irmã Mary Leona, a Irmã Mary Audrey, 87 anos, era a terceira
dos oito filhos de John e Leona (Langenderfer) Kreuz. A Irmã cresceu em uma fazenda em
Swanton, Ohio, onde desenvolveu os hobbies de jardinagem, costura e culinária. Após
frequentar a escola Marygrove Immaculate Conception e a Notre Dame Academy, começou
sua formação formal como Irmã de Notre Dame, em agosto de 1948. Era sobrinha da falecida
Madre Mary Anselm Langenderfer.
O campo de apostolado da Irmã Mary Audrey foi a educação. Como diretora, foi notória por sua
visão de futuro e seus programas inovadores. A Irmã dedicou 53 anos na educação como
professora e/ou diretora em várias escolas católicas de Ensino Fundamental na Diocese de
Toledo, bem como em Michigan e Indiana. Muitas vezes ficava impressionada com a
espiritualidade dos jovens e se sentia privilegiada em poder prepará-los para o Sacramento da
Confirmação. Ao longo dos anos de aposentadoria ativa parcial e total, a Irmã dava aulas
particulares na Notre Dame Academy, integrava o Programa de Alfabetização e o Programa
mulheres abençoando mulheres. Entusiasmada, carinhosa e determinada, várias vezes
exerceu papéis de liderança na Comunidade e a nível Diocesano.
Seu amor pelas flores e outras plantas fluía naturalmente, havendo aprendido a arte de
transplantar mudas na fazenda da família. Ela gostava de música e de cantar e, de maneira
divertida, admitia que por algum motivo Deus esquecera de lhe dar a voz para isto. A Irmã
também era uma costureira talentosa. Formada em Economia Doméstica, tinha um dom para
reformar roupas.
Irmã Mary Audrey cultivava fortes e amorosos vínculos com a Comunidade e a família. Seu
coração ouvinte respeitava os sentimentos e as opiniões das outras pessoas, no entanto,
mantinha a liberdade para oferecer a sua própria opinião quando esta diferia. Considerava de
suma importância a contribuição de cada uma para a qualidade de vida da Comunidade na
qual vivia.
Apesar das cirurgias e de sentir muita dor durante vários anos, a Irmã se dedicava ao serviço
da Comunidade. A convicção de que o amor de Deus por ela era infinito sustentou-a nos altos
e baixos, através das colinas e vales da vida, conservando seu coração na paz de Jesus. Que
ela possa agora viver, alegremente, na luz do Senhor!

