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Data e local da profissão:   13 de agosto, 1946 Covington, KY 
Data e local do falecimento:  28 de junho, 2018 Covington, KY 
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A Irmã Mary Francello (Agnes Barbara) Orth nasceu em Cincinnati, Ohio, a 7 de agosto 
de 1926, filha de Fidel e Barbara Orth. Era a segunda de 4 filhos. A fé forte e estimulante 
dos pais, criaram um ambiente amoroso para a família. 

Frequentou a Escola Elementar Saint Mary of the Assumption em Alexandria, Kentucky, 
tendo as Irmãs de Notre Dame como professoras. Desde cedo, Agnes sentiu-se atraída 
para a vocação religiosa. Decidiu tornar-se aspirante na St. Joseph Heights e frequentar a 
Notre Dame Academy. Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame e graduou-
se na Notre Dame Academy em 1944. Fez a primeira profissão em 13 de agosto de 1946. 

A Irmã Francello fez o Bacharelado na Villa Madonna College e o Mestrado em Educação 
na Xavier University. Começou seu apostolado como professora das séries iniciais na 
Diocese de Covington, em Cincinnati e em Birmingham, Alabama. Mais tarde, ela também 
foi diretora em várias dessas escolas. Será lembrada como uma das pioneiras do ensino 
para deficientes visuais na Escola Mother of God em Covington e na Escola Sacred Heart, 
em Bellevue, Kentucky. Ela ajudou os alunos a ler e escrever em Braille, dando-lhes mais 
independência e oportunidades.  

Após 62 anos trabalhando na educação, aposentou-se mas continuou seu serviço 
apostólico na comunidade das Irmãs de Notre Dame como sacristã na Capela do Lourdes 
Hall, como assistente de atividades, na costura e no apostolado da oração. 

Dia 28 de junho de 2018, voltou para o Pai muito tranquilamente, cercada pelas Irmãs que 
lhe queriam bem. Seus pais, sua irmã, a Irmã Mary Wilfrid Orth (SND) e seu irmão Carl 
Orth já são falecidos. Ela deixa outro irmão, Anthony Orth e muitos sobrinhos e sobrinhas. 

A missa de corpo presente foi no dia 9 de julho na Capela da Casa Provincial e o enterro 
no dia seguinte, no cemitério do convento.  

As características mais marcantes da Irmã Mary Francello foram o seu sorriso e a ternura 
que tocaram a todos que encontrou. Será sempre lembrada por sua delicadeza e convívio 
amoroso. 

Que ela possa viver na alegria e na paz do abraço amoroso de Deus por toda a 
eternidade. 


