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IRMÃ  MARY DEANNA ND 3770 

 
 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, EE. UU. 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 10 de agosto de 1922 Lakewood, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 17 de agosto de 1943 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte: 13 de novembro de 2014 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Funeral: 19 de novembro de 2014 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 20 de novembro de 2014 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH 

 
 

Mary Anne era a mais velha de três filhos de Andrew e Anna (Kandrach) Lutch. Era 
uma família alegre e piedosa, membro da Paróquia St. Wendelin, Cleveland, onde Mary 
Anne recebeu a Primeira Santa Comunhão – “Um dos dias mais importantes de minha 
vida.” Após concluir a Escola Elementar, Mary Anne frequentou a Academia Notre Dame, 
Cleveland, como aspirante e ingressou nas Irmãs de Nossa Senhora a 02 de fevereiro e 
1941. 
 

Após a profissão, Irmã Mary Deanna iniciou seu apostolado na educação elementar, 
lecionando nos cursos primário e médio enquanto  continuava seus estudos na Faculdade. 
Recebeu o bacharelado da Faculdade St. John, Cleveland e depois foi enviada para a 
Califórnia onde passou os trinta e oito anos seguintes lecionando para as estudantes do 
ensino médio. Também lá, enquanto lecionava, ela estudou para receber o grau de 
Mestrado da Faculdade Mount St. Mary , em Los Angeles, Califórnia. Uma antiga aluna, 
agora advogada, escreveu para a Irmã, “Eu gostaria “de ir para os registros, dizendo uma 
coisa para a senhora: Muito obrigada por sua dedicação e generosa contribuição de seu 
tempo e esforços a mim e as outras estudantes, durante a sétima série. Seu trabalho 
difícil e a sua sinceridade colocaram a base para uma maravilhosa educação 
fundamental ...” 

 
Quando Irmã Mary Deanna se aposentou como professora, entrou numa segunda 

carreira de apostolado para as Irmãs da Casa Provincial. Estava envolvida na atividade 
doméstica no Centro de Retiros, ajudando na cozinha do Centro de Saúde, respondendo 
à Linha telefônica de Oração, ajudando as Irmãs de mudar-se para diferentes quartos de 
dormir ou no seu apostolado preferido de sacristã, a Irmã era bem organizada, delicada e 
trabalhava muito. Em seu recente apostolado de boa costureira, acolhia cada Irmã e cada 
projeto de costura com grande amor.  Cada ponto era uma oração! A Irmã gostava de 
escutar música clássica e de dançar. Por vezes, era difícil seguir seu passo rápido! 

 
Toda a vida de Irmã Mary Deanna – sua oração, presença, louvor e serviço – era 

uma maravilhosa reflexão do amor de Deus, confiando no Pai Celestial. Tinha uma 
devoção muito especial a Maria. “Nossa Senhora, minha santa Padroeira para a vida, era 
minha querida amiga que me protegia e me conduziu a desejar uma íntima união com 
Deus como Irmã de Notre Dame.” Foi a  frase escolhida para sua lembrança de morte. 
Que Irmã Mary Deanna goze agora da união eterna com seu Amado por quem anelava 
durante a sua vida. Que ela descanse na paz, no abraço amoroso de seu esposo!  


