
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  KATHERINE MARY  ND 4956 

 
(anteriormente, Irmã Mary David Anne) 
 

Katherine Mary SKRABEC 
 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 

Data e local do nascimento: 16 de abril, 1936 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1957 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 03 de agosto, 2020 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 07 de agosto, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 

 
“Aceita, Senhor, receba ... dai-me somente o vosso amor e a vossa graça ...” 

 
Katie era a mais nova das três filhas de Anthony e Mary (Pust) Skrabec. Enquanto morava 

em Cleveland e frequentava a Igreja e a Escola St. Vitus, sua herança eslovena era incentivada 
e celebrada. Katie tinha apenas 10 anos quando faleceu a mãe e, seis anos depois, seu pai 
também faleceu. Embora profundamente triste, Katie cresceu envolvida no amor e no carinho de 
suas irmãs e parentes. Ela curtia os dias felizes, gostava das risadas e apreciava uma atitude 
positiva perante a vida. Depois de formar-se na Notre Dame Academy em Cleveland, Katie 
ingressou nas Irmãs de Notre Dame como postulante em 8 de setembro de 1954. Na vestição, 
recebeu o nome de Irmã Mary David Anne. 
 

Fez seu bacharelado no St. John College em Cleveland e obteve um Diploma avançado 
na área de Catequese e Educação Religiosa pelo Instituto Notre Dame em Middleburg, Virgínia. 
Por 48 anos, exerceu o apostolado em escolas de ensino fundamental em Ohio, Virgínia e 
Flórida, dando aula para todas as séries. Era uma excelente professora, firme, mas tinha um 
dom especial para fazer os alunos se sentirem acolhidos, importantes e cuidados. Era organizada 
e metódica, mas muito criativa na preparação das aulas. Seu senso de humor, raciocínio rápido 
e amor pela vida, fizeram dela uma presença alegre e acolhedora para seus colegas, alunos e 
suas famílias. 
 

E, 2006, quando foi transferida para o Centro Provincial, Irmã Katherine Mary ofereceu-se 
para ajudar na comunidade onde quer que fosse necessário. Ajudou no departamento de 
infraestrutura e acompanhava as irmãs a compromissos ou eventos familiares. Sua 
personalidade extrovertida e seu interesse pelas pessoas foram dons que partilhou como 
coordenadora de hospitalidade, acolhendo e cumprimentando visitantes, fazendo-os sentirem-
se bem-vindos e em casa. Durante os 15 anos em que foi responsável pelos arquivos, usou suas 
habilidades artísticas para confeccionar álbuns memoriais apresentando todas as irmãs falecidas 
da província de Chardon. Esses álbuns foram uma contribuição especial, que será valorizada 
por muito tempo. Os álbuns estão atualmente em exposição na sala histórica do Centro 
Provincial. 
 

Seu amor por Jesus era simples, íntimo e forte. Durante sua vida, a alegria e o amor de 
Deus puderam brilhar através dela. “Katie” (como era carinhosamente conhecida) tinha a bênção 
de valiosos amigos e familiares leais que reconheciam esse amor. E agora, com um corpo forte, 
uma mente lúcida e um coração cheio de alegria, que ela possa descansar nos braços do seu 
amado Jesus. Descanse em paz! 


