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Judith Ann Koester é filha de Irene e Albert Koester e nasceu no dia 6 de março de 

1943, em Covington, Kentucky. Frequentou a Escola Saint Augustine, Covington, Kentucky, 

e formou-se na Notre Dame Academy em 1961. Logo após a formatura, ingressou nas 

Irmãs de Notre Dame, onde fez os votos em 16 de agosto de 1964. 

A Irmã Margene formou-se na Faculdade Our Lady of Cincinnati/Edgecliff e, em 

seguida, fez mestrado em educação na Xavier University. Nos anos seguintes, obteve 

diploma em educação religiosa e em estudos litúrgicos. O apostolado da Irmã incluía 

lecionar em escolas primárias nas dioceses de Covington, Kentucky; Lexington, Kentucky 

e Cincinnati, Ohio. 

A Irmã também foi a Coordenadora do Ensino Religioso nas Dioceses de Covington 

e Lexington. Além disso, deu aulas de religião e inglês na Notre Dame Academy. Em 2002, 

assumiu a função de administradora paroquial na Paróquia Mãe de Deus. Aqui, ela se 

sentiu em casa. Ela amava seu trabalho com RCIA (Rito de Iniciação Cristã para Adultos), 

estar com as crianças, visitar os doentes, os que não podiam sair de casa e os pacientes 

terminais, levando com ela, além de Jesus na Eucaristia, alegria, compaixão e uma ou duas 

piadas.  

A Irmã Margene sentia que, de certa forma, era um “caminho para o Senhor”, no seu 

esforço de conduzir as pessoas a Deus. Sentia que sua vocação pessoal era semear a 

semente da palavra e da bondade de Deus nos corações e mentes daqueles a quem 

encontrava. Possuía um maravilhoso espírito de humor e de aventura o que lhe permitiu 

viver a vida de forma mais plena, confiando na proteção constante de Deus. Sua oração 

favorita era: “Senhor, leva-me para aquele lugar de paz que é construído ao colocar minha 

vida inteira em vossas mãos”. 

Em 2012, a Irmã tornou-se sacristã em St. Joseph Heights e também era voluntária 

na Notre Dame Academy. Poucos anos depois, sua saúde começou a piorar e ela se mudou 

para o Lourdes Hall, onde a oração tornou-se sua prioridade. Foi diagnosticada com 

demência e doença de Parkinson. A Irmã sabia que era preciso confiar na proteção de Deus, 

mesmo nos tempos incertos que viriam. Ela continuou a viver e a valorizar cada dia como 

um presente e uma bênção.   

A Irmã Margene era grande amante de Deus e possuía uma habilidade natural de 

compartilhar esse amor com todos. Amava a vida, a família e a sua vocação como Irmã de 

Notre Dame. Que ela possa agora regozijar-se no abraço do nosso bom e providente Deus 

por toda a eternidade. 


