
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY ROSANNE   ND 5775 

 
Frances Anne BOH 
 
 
 
Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EUA 
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Data e local do sepultamento:  23 de maio, 2020 Covington, KY 
 

Frances Anne Boh era a segunda mais velha de nove filhos de Alma e George Boh. 
Era chamada pelo nome do meio, Anne, e descrevia sua família como sendo alegre e 
divertida. Antes de começar a frequentar a escola, gostava de ajudar sua mãe com as 
tarefas diárias e no cuidado da família em constante crescimento. 
 

Anne estudou na St. Paul Elementary School, Florence, Kentucky, e depois formou-
se na Notre Dame Academy em 1961. Após a formatura, ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame. Sua única preocupação era lidar com as saudades de casa ao ter 
que deixar a família a qual era muito apegada. Logo, em 16 de agosto de 1964, fez a 
profissão dos votos.  
 

Depois, continuou seus estudos no Villa Madonna College (agora Thomas More 
University). Ao longo dos anos, exerceu o apostolado no serviço comunitário – incluindo 
limpeza, cozinha, tecnologia e impressão. Era mestra em dar novo acabamento a móveis 
e consertar qualquer coisa.  
 

Uma área do apostolado que considerava mais significativo era o ensino de adultos 
com deficiência. Ensinar-lhes as coisas básicas do dia a dia era muito gratificante para ela. 
Primava pela independência de seus alunos e fazia com que se sentissem valorizados. 
Todos os apostolados lhe eram caros e os realizava com paciência e amabilidade. 
 

Em 2016, a Irmã Mary Rosanne mudou-se para o Lourdes Hall. Ali, continuou 
vivendo o carisma, participando das atividades diárias e saindo com a comunidade para 
passeios especiais. Sempre cumprimentava as pessoas com um sorriso. Todas as irmãs e 
funcionárias sabiam que a Irmã Mary Rosanne (Rosie como muitas a chamavam) gostava 
de passar tempo com as irmãs que tinham maiores necessidades, para cuidá-las, segurar 
suas mãos, conversar com elas ou apenas sentar ao lado delas e dedicar-lhes tempo. Ela 
era uma alegre presença para todos! 
 

A irmã voltou para a casa do Pai no dia 19 de maio de 2020. Um momento de oração 
privado foi realizado na Casa Provincial no dia 23 de maio de 2020, seguido do 
sepultamento no cemitério do convento. Posteriormente, será realizada uma celebração da 
vida da Irmã Mary Rosanne com familiares e amigos. 
 

Ela será sempre lembrada por sua delicadeza e carinho. Que ela possa viver na 
alegria e na paz da acolhida amorosa de Deus por toda a eternidade. 


