
  Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ  MARY FRANCELIA ND 3441 
 
Margaret Ann KLINGSHIRN  
Província Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 11 de novembro, 1917 Avon, Ohio  
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1938  Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  11 de agosto, 2022  Maria, Saúde dos Enfermos, 
   Newbury Park, Califórnia 
 
 A Irmã Mary Francelia era a segunda filha de Frank e Christina Kriebel Klingshirn, tendo sido 
batizada com o nome de Margaret Ann. Em 1925, após a morte súbita de sua mãe, Margaret e seus 
irmãos foram criados por sua avó materna. A avó de Margaret era “uma boa disciplinadora e uma 
senhora espiritual” que acreditava que nenhuma jovem “deveria sair de casa sem saber cuidar de 
uma casa, costurar, cozinhar e dominar um pouco de jardinagem”. Em 1931, quando o pai casou 
novamente, a família se mudou para Sheffield, Ohio. Neste novo lar, vieram fazer parte da família, 
uma filha e três filhos da madrasta e, finalmente, três meio-irmãos. 

 Margaret conheceu as Irmãs de Notre Dame na Escola St. Mary em Avon e depois na Escola 
St. Teresa em Sheffield. Ao completar três anos na escola pública local, Margaret se matriculou na 
Notre Dame Academy na Ansel Road, como postulante, em 8 de setembro de 1935. No ano seguinte, 
ingressou no noviciado e recebeu o nome de Irmã Mary Francelia. 

 Desde os oito anos de idade, Irmã Mary Francelia queria se tornar “Irmã professora”. De 1938 
a 1962, exerceu seu apostolado, primeiro como professora e depois como diretora em escolas 
primárias católicas em Cleveland e Elyria, Ohio, e na Escola da Universidade Católica em 
Washington, DC. Em 1962, foi transferida para a Califórnia onde, por dois anos (1962-1964), foi 
diretora na Escola Elementar St. Matthias em Huntington Park e professora da 8ª série. Depois, foi 
diretora e superiora na Escola Nossa Senhora da Assunção em Ventura, por seis anos. Mais tarde, 
por um ano, foi professora da 8ª série na Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Downey. 

 Antes de vir para a Califórnia, além da sala de aula, a Irmã Mary Francelia era responsável 
por supervisionar professoras estagiárias, tanto em Ohio quanto na Escola da Universidade. Em 
setembro de 1972, foi nomeada Supervisora das Escolas Elementares Notre Dame na Califórnia. 
Três anos depois, em dezembro de 1974, foi nomeada Superiora Provincial da Província Rosa 
Mystica, sucessora da Madre Mary William Gara. 

 Seu mandato como provincial lhe deu a oportunidade de conhecer Notre Dame em diferentes 
partes do mundo. Visitou, não apenas a Alemanha e Roma, mas também a Holanda e o Brasil e, 
como ela escreveu, “isso ampliou e enriqueceu [sua] vida de forma nunca imaginada”. Talvez a 
realização mais digna de nota durante o seu mandato tenha sido a construção do Notre Dame Center 
em Thousand Oaks. 

 Após completar seu mandato como Superiora Provincial, voltou ao seu primeiro amor – 
ensinar. Em 1981, foi convidada a abrir a Escola Paroquial do Sagrado Coração em Ventura. 
Começando com o Jardim de Infância, 1º e 2º anos, a Irmã adicionava um novo professor e uma 
nova série a cada ano, além de supervisionar a construção necessária que tal implementação exigia. 

 Em 1998, Irmã Mary Francelia aceitou um cargo na AF International School of Languages for 
Foreign Students (Escola Internacional de Línguas para estudantes estrangeiros) em Westlake. Seu 
trabalho como professora de ESL (inglês como segunda língua) não apenas introduziu a Irmã a uma 
variedade de idiomas e culturas, mas também a colocou em contato com diversos profissionais que 
desejavam o registro ou queriam frequentar universidades nos Estados Unidos. 

 Irmã Mary Francelia continuou envolvida e ativa na educação mesmo depois de se mudar 
para o Notre Dame Center em 2002, tanto na AF Language School quanto ajudando as irmãs 
coreanas com o seu inglês. Ao mesmo tempo, participava da hora de adoração da comunidade e era 
responsável pelos lindos arranjos de flores em toda a casa. 

 Somos gratas pelo maravilhoso exemplo da Irmã Mary Francelia como mestra-educadora 
para todos que a conheceram. 


