
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ MARY DOLORES   ND 4688 
 
(Ex-Irmã Mary Padraic)   
 
Dolores Ann GIBLIN 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento:  04 de junho, 1937  Cincinnati, Ohio 
Data e local da profissão:   17 de agosto, 1957  Covington, KY 
Data e local do falecimento:  23 de abril, 2022  Covington, KY 
Data e local do sepultamento:  28 de abril, 2022  Covington, KY 
 
 Dolores é a terceira e última filha de George e Lucy (Brigger) Giblin. Dolores tinha um 
irmão mais velho, Paul, e uma irmã mais velha, Rita, e um meio-irmão, Richard. A maior parte 
de sua infância foi em Carthage, um bairro de Cincinnati, Ohio. Foi ali que conheceu as Irmãs 
de Notre Dame na St. Charles School e sentiu uma atração precoce pela vida religiosa. 
 
 Depois de dois anos no Ensino Médio da Escola Our Lady of Angels, Dolores se tornou 
aspirante e foi transferida para a Notre Dame Academy, Covington, Kentucky. Ingressou no 
Noviciado em 2 de fevereiro de 1955. Fez Bacharelado em Artes no Edgecliff College em 
Cincinnati e Mestrado em Educação na Northern Kentucky University.   
 
 A Irmã Padraic, como era chamada na época, passou 10 anos dando aulas no ensino 
fundamental e 4 anos na Bishop Brossart High School em Alexandria, Kentucky; no entanto, 
a maior parte de sua vida profissional foi na Notre Dame Academy, 30 anos como professora 
de arte, história e estudos sociais e 10 anos como arquivista. Em busca de crescimento 
acadêmico e espiritual, viajou para a Rússia, Índia e El Salvador.   
 
 Em 1990, voltou ao nome de batismo, Dolores. Fora da sala de aula, se envolvia em 
atividades significativas. Junto com outra pessoa, coordenava a Equipe de Retiros das 
Senhoras em St. Joseph Heights. Também exercia o apostolado na prisão, um ministério de 
escuta focado na prevenção da depressão e do suicídio, chamado Êxodo. Era conhecida por 
iniciar grupos de apoio para as famílias dos encarcerados. Além disso, trabalhou no escritório 
dos ex-alunos da NDA e escrevia um blog bem interessante para o boletim dos ex-alunos. 
 
 A Irmã Mary Dolores se descrevia como uma pessoa grata, sincera e bem-humorada. 
As irmãs afirmavam essas características, enfatizando seu humor e a capacidade de 
acrescentar um toque dramático. Suas piadas e declamações faziam as irmãs rirem 
descontroladamente. Além disso, as colegas a percebiam como profundamente orante e 
voltada para Deus. Expressando seus sentimentos sobre a comunidade religiosa, citou a 
canção de John Foley: “Você me dá companheiros maravilhosos...”. 
 
 Quando sua saúde declinou, Irmã Mary Dolores mudou-se para St. Joseph Heights em 
2018, sendo logo transferida para a unidade de saúde. Com o passar do tempo, a Irmã quase 
não falava, mas se comunicava com os olhos e o sorriso. Tanto o olhar quanto o sorriso 
transmitiam aceitação e paz. Retornou para casa do Pai em 23 de abril de 2022, cercada por 
entes queridos. 
 
 Que a Irmã Mary Dolores seja agora envolvida pelo infinito amor e paz do nosso bom 
e amável Deus. 


