
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY ANNE   ND 4951 
 
Mary Anne BLASKO 
 
 (anteriormente, Irmã Mary Emeric) 
 (era irmã de sangue da Irmã Mary Veronica, 
 anteriormente, Irmã Mary Thaddea) 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento:   3 de fevereiro, 1933 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1957 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 14 de dezembro, 2017 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  22 de dezembro, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 22 de dezembro, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Mary Anne era a segunda dos 6 filhos de Emery e Mary Anna (Mudri) Blasko. A família morava 
em Cleveland onde a mãe trabalhava como enfermeira e o pai na indústria siderúrgica. Com 
frequência, Mary Anne cuidava dos irmãos, enquanto seus pais trabalhavam para sustentar a 
família, e sonhava em ser enfermeira como sua mãe. Quando tinha 14 anos, a família mudou-
se da cidade para o interior, para uma propriedade de 72 hectares, próximo a Chardon. Alí, 
tudo era novo e emocionante. Após a formatura do Ensino Médio, Mary Anne fez o exame para 
entrar na Escola de Enfermagem Saint Alexis Hospital em Cleveland, recebendo uma bolsa de 
estudos integral. 

Obteve sua licenciatura em 1954 e o registro de enfermeira em 1955. Durante seu tempo de 
estudos, fez amizade com duas Irmãs religiosas e percebeu seu desejo de tornar-se religiosa. 
Como sua irmã mais nova, Veronica, já era aspirante das Irmãs de Notre Dame, Mary Anne 
decidiu esperar para entrar. Mas é difícil resistir ao chamado de Deus! Ingressou nas Irmãs de 
Notre Dame em 2 de fevereiro de 1955, no mesmo dia que a sua irmã mais nova e, na 
vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Emeric. Mais tarde, voltou ao seu nome de batismo, 
Irmã Mary Anne.  

Desde o início, exerceu a enfermagem para as Irmãs, primeiro na Casa Provincial, na Ansel 
Road em Cleveland e depois em Chardon. Por 60 anos, procurou responder as necessidades 
dos outros com cuidado, compaixão, espírito acolhedor e coração compreensivo. Considerava 
uma honra acompanhar as Irmãs em sua jornada, quando se fazia necessário ter atendimento 
no Centro para cuidados da Saúde. Era respeitada pelo seu profissionalismo, eficiência e 
interesse no bem-estar das Irmãs que cuidava. Sua maneira calma e confortadora, contudo, 
objetiva, era reconhecida e valorizada. 

Durante o tempo de semiaposentadoria, Irmã Mary Anne trabalhou como consultora de saúde 
para as Irmãs da Casa Provincial. Ajudava no plantão telefônico recebendo ligações com 
pedidos de oração e se dedicava ao apostolado da oração, da presença e do louvor. Gostava 
de música e, por muitos anos, foi membro do Coral do Convento e do Coral Boas Novas. 
Gostava de conversar, era boa ouvinte, amável, compreensiva e amiga fiel que gostava de 
diversão e de boas piadas. Estimava cada membro da sua família e gostava de celebrar a vida 
com eles. 

Há dois meses, sua saúde começou a declinar e seu forte coração foi atingido.  

Somos gratas por seu tempo de sofrimento não ter sido muito longo e agradecemos por esta 
vida devotada ao serviço e ao cuidado do outro. Que a Irmã Mary Anne possa usufruir do 
descanso eterno no abraço amoroso do nosso bom Deus. 


