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IRMÃ  MARY IMMACULEE  ND 3788 

 
Irene Florence HEINL 
 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EE.UU.  
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 27 de fevereiro de 1922 Toledo Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 10 de agosto de 1942 Toledo, Ohio  
Data e Lugar da Morte: 23 de dezembro de 2014 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 29 de dezembro de 2014 Resurrenction Cemetery, Toledo, OH 

 
 

Irene nasceu na família de Bernard e Agnes Fenn Heinl e era a mais velha numa 
família de treze filhos. Lá aprendeu responsabilidade, dedicação e amor cuidadoso ao 
trabalhar, rezar e brincar com suas nove irmãs e três irmãos.  

 
Frequentou a Escola Elementar em St. Ann e Stos. Pedro e Paulo em Toledo, onde 

gradualmente Irene, seus pais generosamente lhe permitiram ingressar no juvenato, em 
1936 onde continuou sua formação na Academia Notre Dame. 

 
Irene iniciou seu noviciado em agosto de 1940, recebendo o nome de Irmã Mary 

Immaculee. Fez o curso de ensino médio e superior na Universidade Católica da América 
onde recebeu o Mestrado de Artes na Educação e, mais tarde, frequentou a Faculdade 
Providence na Ilha de Rhode onde se graduou em espanhol e recebeu o Certificado para 
ensinar inglês como segunda língua. 

 
Por trinta anos lecionou a estudantes em escolas de nível elementar e ensino 

médio. Em 1968, iniciou sua carreira de trinta e dois anos, lecionando educação religiosa 
a estudantes de CCD e também a professoras de religião na Província de Toledo, e foi 
uma das primeiras diretoras dos centros regionais de educação religiosa na Diocese de 
Toledo.  

 
Nos anos após a sua aposentadoria, continuou a  encontrar-se com pessoas em 

necessidade; ensinou inglês como uma segunda língua para os imigrantes e para as 
pessoas de outras culturas. Envolveu-se no apostolado das pessoas prisioneiras, 
escrevendo diariamente para prisioneiros que estavam na fila da morte.  

 
Ajudou a iniciar programas para a catequese de crianças e adultos que se 

encontravam num desafio mental. A personalidade acolhedora de Irmã Mary Immaculee, 
sua inteligência bem definida e alegria e entusiasmo inatos tornaram-na acolhedora para 
os outros. Tinha uma energia para a missão e o apostolado que foram muito evidentes, 
mesmo em seus anos de declínio. Inúmeras são as pessoas, cujas vidas ela tocou com a 
bondade e o amor providente de Deus. 

 
Após prolongada doença, Irmã Mary Immaculee foi libertada de seus sofrimentos e 

acolhida nos braços  de Deus, na tarde de 23 de dezembro, no Centro das Ursulinas, 
onde era uma residente desde 2011. Que descanse em paz!  


