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 Sendo a mais nova e a única menina entre os três filhos de Bernard e Frances (Bowman) 
Demming, os primeiros anos foram difíceis para Joan. Seus irmãos “eram meus senhores até eu 
ter idade suficiente (18) para me defender”. Na verdade, a proteção deles foi um dom, à medida 
que se formavam fortes laços familiares. Joan sempre demonstrou interesse por esportes e 
participou deles, principalmente, de beisebol. Seu pai foi árbitro de beisebol por muitos anos. 
Depois de completar o ensino fundamental na escola St. Ignatius, em Cleveland, Joan frequentou 
a Stephen High School, em Cleveland. Esses anos escolares foram repletos de amigos, aulas e 
professores maravilhosos, participação em várias atividades e a descoberta de que Deus a 
chamava para a vida religiosa. Após a formatura em 1945, a 16 de setembro Joan ingressou na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame recebendo o nome de Irmã Mary Annfrancis em 
homenagem a sua mãe e a seu amigo especial, São Francisco. 

 A irmã obteve o seu bacharelado pela John College, em Cleveland, e o mestrado em 
administração de empresas pela Universidade Notre Dame, em South Bend, Indiana. Após onze 
anos como professora do ensino primário e fundamental, a Irmã Mary Annfrancis trabalhou com 
alunos do ensino médio. Deu aulas na área administrativa: datilografia, taquigrafia, rotinas de 
escritório e contabilidade. Ela mantinha altos padrões, trabalhando pela precisão e com orgulho 
na aquisição das habilidades que considerava importantes para a vida. Era paciente, amável e 
interessada no progresso de seus alunos, tanto acadêmica quanto pessoalmente. 

 Em 1989, mudou-se de Middleburg, Virgínia, para Chardon. Como auxiliar no 
Departamento de Finanças da Notre Dame-Cathedral Latin School, era meticulosa e 
conscienciosa no cumprimento de suas funções. A irmã valorizava sua família e seus muitos 
amigos, colegas e ex-alunos e levava sua responsabilidade de rezar por eles muito a sério, 
rezando vários terços todos os dias. 

 A Irmã Mary Annfrancis foi agraciada com uma grande perspicácia, um coração enorme 
e uma capacidade de ouvir com compreensão. Nos últimos anos, passou os dias fazendo 
trabalhos manuais, assistindo esportes, respondendo a correspondências e fazendo companhia 
a qualquer pessoa que parasse para cumprimentá-la. Sua maior missão, no entanto, era a sua 
fidelidade à oração e à organização de muitos itens - incluindo cartões, cartas, fotos - os quais 
conservavam preciosas lembranças. Valorizava sua história familiar e seus anos no apostolado 
e desejava transmitir a seus familiares e amigos o que era mais significativo para cada um. 

 A força motriz da irmã sempre foi um profundo amor a Deus e a sua comunidade. A Irmã 
Mary Annfrancis foi uma mulher de oração cuja vida foi dedicada ao serviço das pessoas. Somos 
gratas por sua vida, presença e testemunho. Que ela receba agora a alegria e a paz da vida 
eterna. 


