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Antes de se conhecerem, Charles Olesky e Nellie Dominikowski Kowalski perderam seus            
cônjuges durante a epidemia de gripe de 1918. Depois de se conhecerem e casarem, cinco filhos                
formaram sua família mista. Ao longo dos anos, nasceram mais oito filhos. Hedy era a segunda                
mais nova. Em 1943, a família mudou-se para Youngstown, Ohio, onde, na 5ª série, pela primeira                
vez Hedy estudou numa escola católica e conheceu as Irmãs de Notre Dame. Ela amou sua                
infância, aprendendo e brincando com seus irmãos e muitos amigos. Ao longo da vida, sempre teve                
orgulho de sua herança polonesa! Após formar-se no ensino fundamental na escola St. Joseph,              
Hedy foi aceita como aspirante e começou o ensino médio na Notre Dame Academy em Cleveland.                
Entrou como postulante em 2 de fevereiro de 1951. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary                 
Claudia. 

Em 1953, após a profissão religiosa, a Irmã começou sua carreira como professora primária.              
Em 1966, concluiu o bacharelado em educação pelo St. John College em Cleveland, frequentando              
aulas aos sábados e durante as férias de verão. Como excelente e criativa professora, a Irmã Mary                 
Claudia muitas vezes era chamada para orientar professores iniciantes, incentivando-os a serem os             
melhores. Ela amava as crianças e considerava um privilégio prepará-las para a recepção dos              
sacramentos. Possuía um charme natural e levou alegria para muitos. 

Em junho de 1982, devido a problemas de saúde e a necessidade de cuidar da mãe e dos                  
irmãos, a Irmã Mary Claudia pediu dispensa dos votos. Embora devotada à família, Hedy continuou               
a dar aulas para o ensino fundamental. Em 1991, foi convidada a assumir a função de                
Coordenadora da Educação Religiosa. Assim, retomou aos estudos, fazendo Mestrado em Estudos            
Pastorais na Loyola University em New Orleans, Louisiana. Durante esses anos, Hedy começou a              
visitar e a prestar serviço voluntário no Centro de Saúde em Chardon. Conheceu novas pessoas e                
interessou-se pelo programa de Associados Notre Dame, fazendo seu compromisso como           
Associada em 2001. Seu amor pelas Irmãs e pela Congregação levou-a a pedir readmissão à               
Congregação das Irmãs de Notre Dame. De muitas formas, havia vivido a missão e o espírito da                 
Congregação o que lhe dava a sensação de “nunca haver saído”. 

Irmã Hedy Marie emitiu seus votos em 29 de julho de 2006. Como voluntária da pastoral da                 
saúde, era membro comprometido, compassivo e colaborador da comunidade, especialmente para           
as Irmãs do Centro de Saúde. Seu talento criativo e artístico era um grande ativo na realização das                  
atividades. Suas especialidades eram bem conhecidas e apreciadas: os docinhos de manteiga de             
amendoim envoltos em chocolate e os deliciosos waffles. Amava as irmãs e dedicava-se ao              
bem-estar integral delas. Sua presença, amabilidade e envolvimento ativo eram dons partilhados.            
Em 2018, com início de demência, que progrediu rapidamente, a Irmã Hedy Marie mudou-se para               
Notre Dame Village Assisted Living para beneficiar-se de cuidados especializados. Voltou para o             



Centro de Saúde em agosto de 2020. Que a Irmã Hedy Marie, que amou Jesus, as criancinhas, sua                  
família e as irmãs, seja agora abraçada por nosso Deus amoroso por toda a eternidade. 


