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 “Coragem! ... Ele te chama”. (Mc 10,49) 

Irmã Mary Thérèse (Rose Eileen GLEESON) e seu irmão Joe eram os mais velhos 
de cinco filhos. Crescendo em Nottingham, os gêmeos frequentaram a escola não católica. 
Aos onze anos, Eileen foi transferida para a escola católica e teve como professoras as 
Irmãs de São José da Paz. Aos 14 anos, saiu da escola e foi trabalhar em uma fábrica onde 
se especializou na atividade de costureira. 

Enquanto ainda morava com a família, ingressou no The Graal, uma federação de 
mulheres católicas que se reunia para rezar e ler começando, assim, a vislumbrar o 
caminho para Deus através da vida religiosa. Ao ler um jornal católico, encontrou um 
anúncio que convidava jovens para viverem com as Irmãs de Nossa Senhora. Ela foi tocada 
por este título.  

Em seguida, ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora em 
Hoddesdon, a 7 de outubro de 1951. Recebeu o hábito e o nome de Irmã Mary Thérèse no 
verão seguinte. Dois anos depois, fez os primeiros votos nas mãos da Madre Maria 
Raphaelita. Durante o terciado, auxiliou nas casas de Hoddesdon e Cambridge e estudou 
para os exames estaduais preparando-se para ingressar na faculdade. Logo após os votos 
perpétuos que fez em Roma, juntamente com as Irmãs Mary Anita e Mary Bernadette, 
iniciou o curso para a formação de professores em Liverpool. 

Por 34 anos, foi professora em escolas paroquiais de Hoddesdon e Kettering. Foi 
vice-diretora duas vezes em diferentes escolas e era uma professora muito querida. 
Enquanto estava em Kettering, tornou-se líder escoteira dos “Brownies” (escoteiras juniores) 
e, com a Irmã Mary Bernadette, tornou-se “Brown Owl e Tawny Owl”, respectivamente. 
Fazia parte do coral da paróquia e era Ministra da Eucaristia. Seu apostolado mais valioso 
era a preparação de crianças para os sacramentos. Quando se aposentou da atividade 
escolar, ajudava adultos com sua vida espiritual através do Movimento Ascensão. 

Quando o número de irmãs na Inglaterra diminuiu e foi necessário mudar-se para 
uma casa menor, a Irmã Thérèse decidiu que era hora de ir morar com a Irmã Mary Anita 
no Nazareth House Care Home, em Northampton. Ela foi uma presença positiva nesta nova 
residência durante os cinco anos e meio em que esteve no local. Como ela havia tido 
apenas alguns tratamentos no hospital local, foi um grande choque para todas nós quando 
Deus, mansamente, a levou.  

Que Deus aceite sua fidelidade autêntica para consigo mesma e para com a Congregação 
à qual se entregou. 


