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 “Eu vim para servir, não para ser servido.” 
 

Filha de Roman e Christine (Boylan) Ress, Agnes e seus três irmãos cresceram em uma               
família muito unida, centrada no lar, na fé e na amada Igreja de St. Mary em Massillon. Agnes                  
descreveu seu pai como sendo “um homem amável, o dono cordial do minimercado da redondeza”,               
e sua mãe, “uma dona de casa dedicada e amorosa”. As crianças frequentaram o ensino               
fundamental da paróquia dirigida pelas Irmãs de Notre Dame. Agnes atribui sua vocação ao              
exemplo de vida dessas irmãs. Após formar-se na Washington High School, trabalhou por dois              
anos como assistente no laboratório de química da Eaton Manufacturing Company. Em 31 de              
janeiro de 1944, Agnes respondeu ao chamado de Deus para a vida religiosa, chamado presente               
em seu coração desde a juventude, e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame como                
postulante. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Roman. 

A Irmã começou sua carreira profissional como professora do ensino fundamental e médio             
antes de iniciar os estudos de enfermagem. Formou-se na St. Alexis School of Nursing em               
Cleveland (1954) e obteve o bacharelado e o mestrado em enfermagem (1964, 1966) pela St. Louis                
University em St. Louis, Missouri. Em 1986, completou os requisitos para um doutorado em ensino               
de enfermagem na Case Western Reserve University em Cleveland. 

Onde quer que o apostolado a levasse, a Irmã era conhecida e apreciada por seus esforços                
para promover a arte da enfermagem, fosse no atendimento direto ao paciente ou em uma função                
administrativa. Foi instrutora na Escola de Enfermagem St. Alexis, Escola de Enfermagem St.             
Michael em Toronto, Canadá, e na Escola de Enfermagem Frances Payne Bolton na Case Western               
Reserve University. Cuidados intensivos e cirurgia médica eram suas áreas especializadas de            
instrução. Irmã Mary Roman foi uma excelente estudante, encontrando maneiras diferenciadas de            
promover seu crescimento profissional. Amava as irmãs e a comunidade Notre Dame. Por mais de               
trinta anos, atuou como coordenadora e consultora para as necessidades de saúde das irmãs. Sua               
experiência e dedicação para alcançar a excelência eram respeitadas pelas irmãs e pela             
comunidade médica e civil mais abrangentes. Consciente da presença dos pobres entre nós, em              
1989, com dois colegas, a Irmã estabeleceu o Coral Boas Novas, no Hospital Geauga. Os               
concertos anuais continuam a fornecer suporte financeiro para a Força-Tarefa contra a Fome do              
Condado de Geauga.  

Irmã Mary Roman era uma mulher de profunda fé e uma amante da vida. Assim se                
expressou: “Recebi muitas graças, bênçãos, oportunidades e desafios. Tenho sido mais feliz nas             
interações pessoais com minhas irmãs, família e amigos, compartilhando amor, alegrias e tristezas             
no cultivo de verdadeiras amizades”.  

Em sua vida profissional, de forma total e competente, o coração generoso da Irmã queria               
chegar a todos com cuidado e compaixão. Seu amor pela família e pelas irmãs era intenso e                 
ilimitado. A Irmã Mary Roman era dotada de um senso inerente da dignidade e da amabilidade de                 
cada pessoa. Sua oração era de gratidão - pois tudo era dom!  

Que a Irmã agora possa regozijar-se na plenitude da Vida. 


