
Aviso de Falecimento 
 

 IRMÃ  MARY CATHERINE  ND 4376 

 
 (anteriormente, Irmã Mary Roy) 
 
Catherine Dorothy ROMANCIK 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 21 de junho, 1928  Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1949  Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  09 de março, 2022  Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 10 de março, 2022  Cemit. da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
 Catherine Dorothy era a segunda dos quatro filhos de Adam e Lottie (Stanczyc) 
Romancik. Ela e seus irmãos cresceram num lar cheio de amor, onde os pais nutriam uma forte 
fé e o orgulho de sua herança eslovaca. O medo inicial que Catherine teve da escola se 
transformou em uma estudante faminta por conhecimento e impressionada com as maravilhas 
da vida acadêmica. Depois de se formar no Ensino Fundamental na Escola Our Lady of Good 
Counsel em Cleveland, Ohio, Catherine foi aceita na Escola de Ensino Médio St. Stephen, 
Cleveland. Durante esses quatro anos felizes, teve vários empregos para pagar as 
mensalidades.  

 De tempos em tempos considerava a vocação religiosa como uma possibilidade. No 
terceiro ano do Ensino Médio, Catherine aceitou o chamado de se tornar Irmã de Notre Dame; 
esta decisão trouxe-lhe uma sensação de paz e contentamento. Entrou no postulantado em 8 
de setembro de 1946 e, na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Roy. 

 Irmã Mary Catherine obteve um bacharelado em francês e história pela Notre Dame 
College em South Euclid, Ohio, e um mestrado pela John Carroll University em University 
Heights, Ohio. Por mais de 30 anos, lecionou em escolas de Ensino Médio da Diocese de 
Cleveland. Era uma professora dinâmica que compartilhava o amor pela aprendizagem com 
seus alunos, especialmente, no ensino de francês, com sua rica história e dimensões 
multiculturais. Uma escritora talentosa, foi coautora da série de livros didáticos de Ensino 
Religioso Luz do Mundo para estudantes do Ensino Médio.   

 Em 1987, a Irmã passou do ensino formal em sala de aula para uma segunda área de 
apostolado. Recebeu certificação para atuar como Agente de Pastoral e trabalhou na Paróquia 
St. Michael em Canton, Ohio, por 6 anos. Em 1993, fez a transição para um apostolado querido 
ao seu coração, o de Capelã Hospitalar. Ela acreditava que “toda pessoa é espiritual por 
natureza” e considerava um privilégio acompanhar os pacientes e suas famílias nos momentos 
mais vulneráveis e sagrados da vida e da morte. Por 14 anos, trabalhou com uma equipe 
interdenominacional de capelães e coordenou voluntários para o cuidado espiritual dos 
pacientes. 

 Retornando a Chardon em 2008, a Irmã Mary Catherine continuou o trabalho pastoral 
nos Hospitais Universitários, Centro Médico Geauga. Na sede provincial, dedicou muitas horas 
ao apostolado da oração pelo telefone, conversando com as pessoas que ligavam e rezando 
com elas. Em 2011, assumiu a responsabilidade de editora-chefe de Notre Dame Prays, um 
livro de orações para as Irmãs de Notre Dame nos EUA que se assemelha ao Ofício Divino da 
Igreja.   

 Graça e bondade se refletiam na fidelidade à vida à qual fora chamada. Seu interesse e 
cuidado pelos outros eram oferecidos livremente. Com uma atitude positiva em relação aos 
próprios desafios físicos, Irmã Mary Catherine nunca hesitou em enriquecer a vida de quem 
encontrava a cada dia. Que ela descanse no amor incondicional do nosso bom e providente 
Deus.  


