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Minha vida toda refletirá para sempre a grandeza do Senhor. 
 
 Dois dias antes de sua morte, a Irmã Mary Mara pediu para ficar sozinha: “Quero 
ficar em paz, só Jesus e eu”, disse ela. Ao longo de sua vida, sempre desejou uma 
intimidade mais profunda com Deus. Assim, sua jornada de vida e seu destino eram um - 
sempre direcionados à sua entrega diária e final a Deus. 
 
 Sendo filha única de Harold e Sophie (Jakubowski) Bennett, Joyce tinha orgulho de 
sua descendência polonesa. Amava fazer pão polonês, conhecia várias expressões 
polonesas e frequentou a escola paroquial polonesa de St. Hyacinth. Quando se formou na 
Notre Dame Academy em 1956, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 
setembro e fez vestição em 1957. 
 
 Possuía vários diplomas na área da educação e estava bem preparada para o ensino 
em sala de aula. Dos seus 46 anos como professora em sala de aula, passou 32 anos com 
alunos da 6ª série. 25 anos foram dedicados ao apostolado na Paróquia Nossa Senhora do 
Monte Carmelo em Carmelo, Indiana, onde amava os paroquianos, os alunos e sua 
comunidade local. Era excelente professora, muito respeitada pelos alunos e pelos pais. 
Era especializada e talentosa em ensinar composição/redação e habilidades de pesquisa. 
Mais tarde, os alunos eram agradecidos por terem aprendido essas habilidades úteis com 
ela. 
 
 Em 2005, após aposentar-se da sala de aula, a Irmã usou sua voz agradável e seu 
interesse pelos outros para ajudar no Departamento de Desenvolvimento das Irmãs de 
Notre Dame. Diariamente, telefonava para os benfeitores, agradecendo-lhes por suas 
doações, renovando amizades e prometendo rezar por suas intenções. 
 
 Por vários anos, a irmã sofreu com câncer e era extremamente diabética. Sendo 
muito fiel à dieta, registrava tudo: o que comia, quando comia, qual era a sua glicemia e 
quando administrava cada dose de insulina a si mesma. A organização era outra de suas 
fortes características. 
 
 A Irmã Mary Mara desenvolveu uma bela devoção a nossa Mãe Santíssima. O 
Rosário e o Magnificat eram orações poderosas que recitava com fidelidade. “Meu ser está 
aberto para Deus, meu Salvador, crescendo com grata alegria... Agora se cumpriu a 
promessa feita aos nossos pais e aos seus filhos para sempre”. 
 
 Descanse em paz. 


