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 A Irmã Mary Paulla Hanneken era a quinta filha de Harry e Alma Hanneken. Ao ser 

batizada na igreja de Saint John, cerca de três semanas após seu nascimento, recebeu o nome 

de Alma Ann. Tinha dois irmãos mais velhos, Art e Paul, ambos falecidos, e duas irmãs mais 

velhas, Rose Mary e Helen Margaret, a futura Ir. Mary Paul Ann. 

 Juntamente com seus primos, Alma Ann frequentou a escola St. John e Notre Dame 

Academy. Percebeu seu chamado para a vida religiosa quando tinha cerca de 16 anos, mas 

decidiu entrar no convento depois de se formar no ensino médio porque, como ela escreveu: “Eu 

queria ir ao baile de formatura para ter certeza de qual caminho eu queria seguir.” 

 Alma Ann tinha Irmãs de Notre Dame em sua própria família as quais foram inspiração 

nos primeiros anos de sua vida religiosa: sua irmã, Ir. Mary Paul Ann; seus primos Fritz: Irmã 

Mary Kathelyn, Ir. Mary Ann Adele, Ir. Mary Stephanie; e da família Cleves, Ir. Mary Virginia Ann 

e, mais tarde, sua colega de aula, Ir. Irmã Mary Jeanne Frances  

 Depois de frequentar o Villa Madonna College (agora Thomas More University), a Irmã 

Mary Paulla lecionou no jardim de infância funcionando, na época, dentro da Casa provincial e 

nas classes iniciais em várias escolas locais. Em 1966, fundou a Guardian Angel School, 

administrada pelo Diocesan Catholic Children's Home (DCCH). O programa, desenvolvido para 

crianças com dificuldade de aprendizagem e de comportamento, visava ajudá-las para que 

pudessem fazer a transição para um ambiente acadêmico regular. A Irmã Mary Paulla também 

atuava como diretora do Orfanato St. Aloysius em Cincinnati, Ohio e DCCH. Outra função 

administrativa da irmã foi como diretora da All Saints School, Montgomery, Ohio. Nesta escola, 

introduziu o uso de computadores muito antes de estes se tornarem ferramentas comuns de 

aprendizagem. Uma das experientes professoras leigas da escola All Saints denominou a Irmã 

Mary Paulla sua melhor diretora de todos os tempos.  

 Em seguida, por oito anos, trabalhou na área de relações comunitárias em St. Claire 

Regional Medical Center em Morehead, Kentucky. Ali, foi uma presença especial e alegre para 

o departamento. Seu último apostolado, sua paixão maior, foi voltar a trabalhar com crianças e 

suas famílias assumindo a função de diretora assistente do Julie Learning Center e, mais tarde, 

dando aula de reforço para crianças na escola Holy Trinity in Harlan, Kentucky.  

 Em 2006, crescentes sinais de demência levaram a irmã a cuidados mais intensos na 

unidade de saúde de St. Saint Joseph, Heights. Cerca de seis anos depois, teve um derrame, 

que a privou da fala. Apesar de tudo isso, foi inspiração para as irmãs e para os funcionários da 

unidade de saúde que cuidavam dela. A Irmã Mary Paulla será lembrada por seu sorriso 

cativante, seu amor pela comunidade e sua paixão por ajudar as crianças. Que o amor com que 

serviu a Deus lhe conceda a felicidade eterna com Ele! 


