Aviso de Falecimento
IRMÃ MARY JANET
(anteriormente, Irmã Mary Anthon)

ND 5518

Janet Marie KONDRAT

Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:
Data e local do sepultamento:

4 de janeiro, 1942
3 de janeiro, 1962
21 de fevereiro, 2019
1 de março, 2019
1 de março, 2019

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Centro de Saúde, Chardon, Ohio
Centro Provincial, Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH

“As pessoas são servidas e Deus é louvado". (Pe. Joe McNulty)
Janet era a terceira dos cinco filhos de Henry e Mary (Basel) Kondrat. Ela descreve sua
infância como muito normal, cercada e educada por uma família feliz e amorosa.
Ao longo da vida, esses laços fortes e duradouros foram sua fonte de energia e vida, ao levar
suas alegrias e preocupações para a oração diária. Ela via sua família como a promessa de
amor e esperança de Deus para o mundo. Janet frequentou a Escola Elementar St. Ann,
Cleveland Heights e, em seguida, Regina High School, South Euclid. Ela comentou que os
anos do Ensino Médio “desempenharam o papel mais importante na minha vida, porque as
experiências que tive lá me ajudaram a descobrir minha vocação”. Apenas um mês após a
formatura, em 2 de julho de 1959, Janet ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame
e, na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Anthon. Mais tarde, voltou ao nome de batismo,
Janet.
Nos 26 anos seguintes, a irmã serviu as coirmãs na comunidade por meio do seu dedicado e
criativo apostolado no serviço da alimentação. Rapidamente, descobriu a quantidade de
comida necessária, coletou receitas favoritas e aprendeu sobre a preparação de alimentos e a
fazer boas escolhas alimentares. Ela gostava de acrescentar “um toque especial” à sua
culinária. Estava sempre ansiosa para aprender e o fazia pela leitura, pelo diálogo com colegas
cozinheiras e com as pessoas para as quais preparava as refeições.
Em 1987, a Irmã Mary Janet fez a transição para um novo apostolado: secretária e
coordenadora de departamento. Enquanto frequentava um curso técnico universitário para
diplomar-se em Negócios Aplicados, trabalhou como secretária auxiliar na Escola St. Michael e
na Escola Paroquial Católica Metro, ambas em Cleveland. Nos últimos 21 anos como
coordenadora de departamento na Paróquia St. Augustine, Cleveland, o coração da irmã
estava com os pobres, tentando responder às suas necessidades, marcando presença e
cuidando do seu bem-estar. Sendo presença amável e acolhedora e o protótipo da gentileza,
ela se relacionava com ternura, integridade e compaixão. Aprendeu a linguagem de sinais,
tocava violão na missa de domingo, era voluntária para qualquer necessidade e ajudava a
manter a paróquia funcionando sem problemas. Em sua presença, todos se sentiam amados.
A espiritualidade indígena-americana era especial para a Irmã Mary Janet. Ela valorizava o
dom da criação de Deus enquanto acampava, fazia caminhadas, observava os pássaros e
passeava. Era capaz de identificar a menor das encantadoras flores silvestres. Há três anos, foi
diagnosticada com a doença de Parkinson e início de demência. Ela teve que "desistir" de
muitas coisas que lhe eram caras. Essa mulher silenciosa, despretensiosa e orante, com um
brilho nos olhos e um sorriso amoroso para todos, continuou refletindo a presença de Deus que
morava nela. Que ela descanse em paz no abraço carinhoso de nosso amável Jesus.

