
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY MARJORIE   ND 4416 

 
Rose Ann GASDORF 
 

 

Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EUA 

 

Data e local do nascimento:  4 de dezembro, 1927 Cincinnati, Ohio 

Data e local da profissão:   16 de agosto, 1952  Covington, KY 

Data e local do falecimento:  4 de janeiro, 2018  Covington, KY 

Data e local do sepultamento:  10 de janeiro, 2018  Covington, KY 

 

Irmã Mary Marjorie é a primogênita de George e Margaret Laseke Gasdorf, que tiveram dois filhos: 

Rose Ann e seu irmão mais novo, Lincoln.  Outro irmão, George, morreu ao nascer. Ela descreveu sua 

infância como sendo muito feliz, mérito de seus pais muito amorosos.  

Rose Ann frequentou a Escola Saint Thomas, Ft. Thomas, Kentucky e se formou na Notre Dame 

Academy em 1945. No Ensino Médio, sentiu o chamado para ser enfermeira. Logo após a sua 

formatura na Escola de Enfermagem Good Samaritan em julho de 1948, começou a trabalhar na St. 

Joseph Infant Home, trabalho que lhe era muito querido. 

Na Notre Dame Academy, Rose Ann também sentiu o chamado para a vida religiosa.  No seu 22º 

aniversário, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em vez de entrar em qualquer uma 

das outras Congregações das quais ela tivera professoras.  Curiosamente, os apostolados delas 

incluíam hospitais enquanto, naquela época, as SNDs não exerciam o apostolado em hospitais.  A 

divina providência recompensou a confiança da Irmã. Após realizar a sua primeira profissão, a Província 

de Covington abriu um hospital em Lynch, Kentucky.  Irmã Marjorie foi uma das pioneiras neste hospital. 

Tanto em Lynch quanto, mais tarde, em St. Claire Hospital em Morehead, Kentucky, a Irmã continuou 

trabalhando na pediatria.  Ela sentia enorme prazer ao apresentar o recém-nascido à sua mãe - 

limpinho e envolto em um cobertor fofo e quente.  No hospital St. Charles Care Center, Irmã M. Marjorie 

dedicou anos de cuidado especial e amoroso a uma criança com hidrocefalia, recebendo eterna 

gratidão de seus pais. 

Nos anos seguintes, ela trabalhou como enfermeira e cozinheira em conventos paroquiais. Gostava de 

experimentar novas receitas e aplicava sua habilidade decorativa na sala de jantar e na capela. Mais 

tarde, ela continuou seu apostolado no Lourdes Hall Care Center, ajudando com a organização dos 

medicamentos e depois, no Apostolado da Oração. Associado ao seu caráter prático e realístico, a Irmã 

M. Marjorie tinha um bom senso de humor.  Na primeira refeição como paciente do centro de saúde, 

uma auxiliar perguntou o que a Irmã queria como sobremesa.  Com brilho no olhar, a Irmã respondeu: 

“Um sundae quente, por favor.” A comunidade riu muito enquanto a Irmã, com bom humor, aceitou o 

pudim. 

Depois de mais de 40 anos de apostolado compassivo como enfermeira, Irmã Mary Marjorie partiu para 

a casa de Deus de forma muito tranquila, rodeada pelas Irmãs.  

A Irmã foi precedida, na eternidade, por seus pais e seus irmãos, George e Lincoln Gasdorf. Ainda 

vivem sua sobrinha, Lisa Gonzalez, de Hebron, Kentucky, e seu sobrinho, Gregory Gasdorf, de Orlando, 

Flórida. 

O velório iniciou às 16h, na terça-feira, 9 de janeiro de 2018, no Centro Provincial.  A missa foi às 19h 

na Capela do Convento e o sepultamento às 9h30min da quarta-feira, 10 de janeiro de 2018, no 

Cemitério do Convento.   

Descanse em paz. 


