
Aviso de Falecimento 

 
IRMÃ MARY JANE  ND 4031 
(Anteriormente, Irmã Mary Joanette) 
 
Mary Jane OLATTA 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 31 de janeiro, 1925      Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 17 de agosto, 1944      Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:         3 de novembro, 2019      Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  11 de novembro, 2019      Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 12 de novembro, 2019        Cemitério da Ressurreição,Chardon, Ohio 
 
 
 Mary Jane era a filha do meio dos sete filhos de John e Anna (Noga) Olatta. Cresceram durante a 
Grande Depressão, mas houve muitos dias felizes em seu lar, onde se cultivava uma fé forte e laços 
familiares duradouros. Sua mãe, uma esposa e mãe dedicada em tempos econômicos muito difíceis, teve 
grande influência na vida de Mary Jane. Confiança em Deus, amor pelos estudos, bondade e cuidado pelos 
outros tornaram-se a medida do seu caráter. 
 
 Depois de completar o ensino fundamental na escola paroquial St. Jerome, Mary Jane frequentou 
a Notre Dame Academy em Cleveland, trabalhando depois da aula para ajudar a pagar a mensalidade. “É 
difícil expressar o número e as formas pelas quais as Irmãs da Notre Dame Academy afetaram minha vida 
por sua alegria, oração, orientação e instrução”. Em 2 de fevereiro de 1942, Mary Jane tornou-se 
postulante. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Joanette. Mais tarde, voltou ao seu nome de batismo 
tornando-se Irmã Mary Jane. 
 
 Obteve seu bacharelado e mestrado em educação d a Faculdade St. John em Cleveland e, 
mais tarde, fez mestrado em história pela Universidade de Georgetown em Washington, DC. Toda a vida 
da Irmã Mary Jane foi dedicada a alguma forma de educação. Lecionou em escolas de ensino 
fundamental por 28 anos, dando aula em todas as séries, exceto a primeira série, muitas vezes sendo 
professora, diretora e superiora simultaneamente. A Irmã era professora na Regina High School, em 
South Euclid, Ohio, onde se tornou orientadora de muitos professores leigos. Era positiva e incentivadora 
e, ao longo dos anos, manteve as amizades que havia estabelecido. 
 
 A Irmã Mary Jane gostava de ajudar nas bibliotecas escolares e, por um ano, auxiliou na biblioteca 
do Generalato. Leitora voraz, sempre tinha uma pilha de livros à mão, principalmente histórias e suspense 
- esse era seu maior hobby! Trabalhou na Diocese de Cleveland como Coordenadora Pedagógica por 6 
anos e, por 17 anos, foi assistente inestimável nos arquivos da província, sempre exata e detalhada no 
registro e verificação de informações da comunidade.  
 
 Como eterna aprendiz, viajou muito, recebeu um Prêmio Fulbright para estudar na Índia e 15 
subvenções da National Endowment for the Humanities. No verão, sempre viajava com irmãs do seu 
"grupo de férias". Nos últimos 37 anos, essas amigas especiais compartilharam a vida, o riso, a beleza e 
a maravilha da criação.  
 
 “Uma das minhas maiores alegrias e privilégios é ser membro dessa maravilhosa comunidade que 
permitiu que eu consagrasse toda a minha vida a Deus. Proporcionou-me tantas oportunidades que 
enriqueceram minha vida espiritual e, como educadora, permitiram que eu tocasse e fosse tocada pelos 
muitos alunos que encontrei”. A Irmã celebrou seu Jubileu de Alegria em julho deste ano. Que agora ela 
experiencie a alegria eterna ao contemplar o seu Amado face-a-face.  


