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IRMÃ  MARY JEAN  ND 5296 
(anteriormente, Irmã Mary Aloysius) 
 
Mary Jean KOREJWO 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 27 de junho, 1937 Elyria, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1960 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 24 de abril, 2020 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 29 de abril, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

 “Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, eu dou”. 
 

Mary Jean era trigêmea. Os dois irmãos, John e James, faleceram dois dias após o 
nascimento. Mary Jean foi para a casa dos pais, Edward e Eleanor (James) Korejwo, dois meses 
depois. Ela e um irmãozinho cresceram em Lorain, Ohio, onde frequentou a escola fundamental 
Nativity of the Blessed Virgin Mary e depois a Lorain High School. Mary Jean se formou aluna 
com mérito em 1955, ingressou no Notre Dame College em South Euclid, Ohio, e começou a 
trabalhar na Fisher Food Company. Ela gostava de trabalhar para e com pessoas idosas e 
lembrava com saudades dos tempos em que fora aluna e uma das primeiras alojadas do 
dormitório da faculdade. Durante aqueles anos, observou que as irmãs viviam o que acreditavam 
- que Deus é bom – o que a levou a experienciar a bondade de Deus e a responder à sua vocação. 
Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame a 8 de setembro de 1957. Na vestição 
recebeu o nome de Irmã Mary Aloysius. 

Embora ela tivesse planejado ser professora de administração e de música, foi solicitada 
a continuar seus estudos em biologia e matemática porque havia grande necessidade para essa 
área. A Irmã Mary Jean formou-se na Faculdade Notre Dame e fez mestrado na John Carroll 
University em University Heights, Ohio. Ela amava ensinar, era dedicada, organizada e bem 
preparada. Ajudava seus alunos não apenas a dominar o assunto, mas a reconhecer e a 
agradecer pelos dons que haviam recebido. Uma nova área de apostolado - tecnologia e ciência 
da computação - abriu um novo caminho para ela quando se tornou competente no ensino de 
estudantes e colegas. 

Depois de trabalhar por 34 anos em escolas de ensino médio em Ohio, incluindo 21 anos 
na escola de ensino médio John F. Kennedy em Warren, foi designada para a escola de ensino 
médio Cardeal Gibbons em Raleigh, Carolina do Norte, em 1994. Nos 25 anos seguintes, 
trabalhou nesta escola e na comunidade de Raleigh. Primeiramente, como professora e depois 
como assistente administrativa no Departamento de administração/admissões, a Irmã continuou 
testemunhando a bondade de Deus. Gostava do seu apostolado como secretária e pessoa de 
contato para o Conselho Diocesano de Religiosas. Era uma boa facilitadora, atenta às 
necessidades dos outros e trabalhava, despercebidamente, para concluir projetos. Mesmo a dor 
crônica constante não a impediu de ir ao encontro das pessoas com um coração generoso. 

A Irmã Mary Jean celebrou seu Jubileu de Diamante, antecipadamente, com grande 
alegria. Ter celebrado seu jubileu com a família da escola Cardeal Gibbons era uma lembrança 
preciosa que mantinha nos últimos meses. Em fevereiro, a Irmã teve uma queda e as 
complicações a fizeram sofrer a longo prazo. Isso exigiu sua transferência para Chardon. Embora 
estejamos tristes com sua morte inesperada, suas próprias palavras nos consolam e inspiram: 
“O segredo de amar a missão apostólica está no esforço de fazer a diferença na vida de alguém 
todos os dias com uma palavra, uma ação ou apenas um sorriso, para lembrá-los de que Deus 
é bom e de que eles são bons! Não é o que faço, mas a minha interação com pessoas 
verdadeiramente maravilhosas que torna a vida digna de ser vivida. Não existe apostolado 
melhor que esse!” Que a Irmã Mary Jean possa repousar nos braços do nosso bom Deus. 


