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 “Quando nos doamos com amor, recebemos amor”. (Salmo 147) 

Carol Lois era a mais velha de dois filhos de Robert e Clara (Gozdowski) Nadolny. 
Nascida em Toledo, cresceu perto da igreja católica Saint Anthony, com maioria da 
população polonesa, onde frequentou o ensino fundamental na escola das Irmãs 
Felicianas. Essas Irmãs tiveram grande influência na vida das crianças e as ensinaram a 
doar sua vida aos outros. 

Carol frequentou a Notre Dame Academy, onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. Em 
1954, após a formatura, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Em 1955, 
recebeu o hábito religioso e o nome de Irmã Mary Antoni. Ela desenvolveu um grande 
amor a Maria e, nos últimos anos, sempre carregava um terço no bolso e tentava rezar as 
quinze dezenas do rosário até o final do dia.   

Formada em Educação e História, por 13 anos foi professora do nível elementar da 
Diocese de Toledo e durante 11 anos deu aula de Religião e Estudos Sociais em escolas 
secundárias em Norwalk, Fremont e Notre Dame Academy, Toledo. Seu maior prazer era 
dar aula em sua alma mater. Tendo feito mestrado em Administração Educacional em 
1974, trabalhou como diretora ou como vice-diretora na Escola Elementar St. Wendelin, 
Fostoria e St. Mary High School, Sandusky. Também dava aulas na extensão universitária 
do Notre Dame College de Ohio. 

Depois de dar aula por 34 anos, ajudou residentes da Aurora House com questões 
financeiras e na manutenção dos registros. Em 1993, assumiu a Coordenação do 
Gerenciamento de Materiais no Projeto Aurora (House), função que desempenhou até 2007. 
A irmã gostava de estar envolvida e a serviço dos outros. Ela cuidava para que os 
residentes da Aurora House tivessem o essencial de que precisavam. Quando se aposentou 
desta função devido a problemas de saúde, ela o encarou desta forma: “Me retirei deste 
lugar maravilhoso onde tive o prazer de trabalhar com mulheres, tentando melhorar a vida 
delas e a de seus filhos”. Uma das mulheres residentes assim se expressou: “Fraldas, 
necessidades, presentes, jogos ... com tudo isso e muito mais a Irmã Mary Antoni, 
certamente, desempenhou o papel de madrinha residente”. 

Além de tudo isso, trabalhava como voluntária na entrega diária de refeições às pessoas 
impossibilitadas de sair de casa, na Comissão de Paz e Justiça e como voluntária no 
Hospital Toledo e Hospital St. Anne. 

Em 2016, a Irmã passou a residir no Centro para pessoas idosas das Irmãs Ursulinas, 
onde por três anos viveu em paz e tranquilidade. Ela devolveu a sua vida a Deus aos 83 
anos e no 62º ano de profissão religiosa. Sem dúvida, ela está agora colhendo as 
recompensas de uma vida de serviço silencioso aos outros. Descanse em paz. 


