
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARY DAMIAN  ND 4110 

 

Helen Mary MENG 

 

 

Província da Imaculada Conceição, EUA 

 

Data e local do nascimento: 08 de maio, 1928  Genoa, Ohio 

Data e local da profissão: 16 de agosto, 1949  Toledo, Ohio 

Data e local do falecimento: 21 de dezembro, 2021 Sylvania, Ohio 

Data e local do funeral: 04 de janeiro, 2022  Whitehouse, Ohio 

 

Ele nos conduzirá à plenitude da alegria, na qual O contemplaremos face a face. 

Constituições, Artigo 52 

 

 Filha de Louis e Caroline (Heinsohn) Meng, nascida em Genoa, Ohio, e batizada 

com o nome de Helen Mary, era a mais velha de três filhos. Depois de frequentar o Ensino 

Fundamental na Escola Clay-Genoa e a Notre Dame Academy, ingressou na Congregação 

das Irmãs de Notre Dame em 1946 e recebeu o nome de Irmã Mary Damian, nome da santa 

que imitou ao cuidar dos enfermos. 

 No início, exerceu seu apostolado como professora e diretora de escolas católicas 

na Diocese de Toledo. Gostava de dar aula para as crianças da 1ª e 2ª séries, preparando-

as para a Primeira Comunhão.  

 Em 1970, formou-se como Técnica de Enfermagem, e trabalhou no Centro de Saúde 

SND em Toledo por 22 anos. Durante esses anos, acompanhou muitas irmãs em seus 

últimos dias de vida e, também, irmãs que se recuperavam de graves problemas de saúde.  

 Em 1991, após se aposentar do trabalho na área da saúde, mudou-se para a 

paróquia St. Jude em Fort Wayne, Indiana, onde foi voluntária na escola e na paróquia por 

24 anos. Uma das suas funções quotidianas era a de sacristã da Igreja, função que ela 

amava por poder se aproximar do Santíssimo Sacramento, ao qual tinha grande devoção. 

Outras vezes, ela ajudava na escola como auxiliar de escritório, enfermeira, auxiliar de 

professora e professora de religião. 

 Irmã Mary Damian foi um exemplo do envolvimento de Deus na humanidade por 

meio da sua alegria e serviço. Amava a vida e as pessoas, sempre generosa, leal e jovial. 

Sua risada contagiante fazia todos rirem com ela. Seus hobbies incluíam: fazer cobertores 

de crochê para bebês, colchas, fazer bonecas de pano e fazer biscoitos e tortas. Irmã Mary 

Damian era uma pessoa encantadora, generosa e orante, com um coração de ouro, um 

membro maravilhoso da comunidade e uma pessoa divertida de se conviver.  

 Nos últimos dias do Advento, Cristo brilhou sobre a Irmã Mary Damian com o 

amanhecer de um novo e eterno dia. A irmã, com 93 anos, morreu inesperadamente no dia 

21 de dezembro de 2021, no Rosary Care Center em Sylvania, Ohio, em seu 73º ano de 

profissão religiosa.  

 Que agora, a Irmã Mary Damian experiencie o reino celestial da eternidade e seja 

abraçada pelo seu Amado Deus. Que ela descanse em seus braços para sempre. 


