
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARY BONITA   ND 6103 

 

Anteriormente, Irmã Mary Joellyn 

 

Bonita Ann SCHACK 

 

 

 

Província da Imaculada Conceição, EUA 

 

Data e local do nascimento:  02 de junho, 1945  Califórnia, KY 

Data e local da profissão:  16 de agosto, 1967  Covington, KY 

Data e local do falecimento:  22 de janeiro, 2022  Covington, KY 

Data e local do sepultamento:  27 de janeiro, 2022  Covington, KY 

 

 Irmã Mary Bonita era filha de Joseph e Mildred (Bezold) Schack. Cresceu na propriedade 

rural dos pais juntamente com sua irmã, Kathy, e seus irmãos, Alvin e Bill. Gostava de frequentar a 

escola primária na Paróquia São Pedro e São Paulo, e depois, o Ensino Médio Bispo Brossart em 

Alexandria, Kentucky. Um ano após a formatura, Bonita discerniu o chamado de Deus para segui-lo 

como Irmã de Notre Dame e ingressou na Congregação em agosto de 1964.  

 

 Continuou sua formação acadêmica cursando o Bacharelado em Educação na Universidade 

Thomas More e Mestrado em Educação pela Universidade Eastern Kentucky. A Irmã Bonita também 

completou um programa de estudos religiosos no Seminário São Carlos na Filadélfia em preparação 

ao apostolado de professora de Ensino Religioso. Durante muitos anos lecionou para as séries do 

Ensino Fundamental nas dioceses de Covington e Lexington. Também atuou como Coordenadora da 

Educação Religiosa na Paróquia São José, Crescent Springs, Kentucky, e na Paróquia Santa Inês, Ft. 

Wright, Kentucky. Mais tarde, foi chamada para estudar no Instituto de Formação Religiosa em 

Chicago, Illinois, para ajudar a desenvolver o programa de formação desta comunidade. Para ela, este 

apostolado era uma forma de ampliar seu apreço por todas as comunidades religiosas. 

 

 O último e mais amado apostolado da Irmã Bonita foi como professora de religião e professora 

de apoio acadêmico na Escola Santa Inês, Ft. Wright, Kentucky. Trabalhou na Paróquia Santa Inês 

por 26 anos ao longo de sua carreira profissional. Seu amor pelo ensino das crianças e por poder 

incutir confiança nelas, era muito especial para seu coração. Era agradecida por compartilhar o dom 

do amor de Deus com seus alunos, sua família e sua comunidade SND.   

 

 Voltou para o Pai, pacificamente, em 22 de janeiro de 2022. Seus pais e sua irmã, Kathy já 

são falecidos.  Ela deixa seus irmãos, Alvin e Bill Schack.   

 

 O velório foi das 17h às 17h45min na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, na Igreja Santa Inês, 

1680 Dixie Highway, Ft. Wright, Kentucky, seguido pela Missa de Réquiem. O sepultamento ocorreu 

no cemitério do convento em St. Joseph Heights, 1601 Dixie Highway, Covington, Kentucky, após a 

missa das 8h30min na manhã de quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. 

 

 Irmã Mary Bonita será sempre lembrada por seu sorriso e carinho que tocou a todos que 

conheceu. Que ela possa viver na alegria e na paz da acolhida amorosa de Deus por toda a eternidade. 


