
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIANNA  ND 4659 

(anteriormente, Irmã Mary Herman Joseph) 
 
Mary Ann RUMPKE 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 15 de agosto, 1933 Cincinnati, Ohio 
Data e local da profissão: 25 de agosto, 1954 Covington, Kentucky 
Data e local do falecimento: 25 de setembro, 2020 Covington, Kentucky 
Data e local do sepultamento: 01 de outubro, 2020 Covington, Kentucky 
 

Mary Ann Rumpke foi a sexta dos oito filhos de Herman e Mary Rumpke, nascida em 
Cincinnati, Ohio.  Ela descreveu sua grande família como amorosa e cheia de fé. Mary Ann 
frequentou a Escola Saint Charles, Carthage, Ohio, e formou-se na Escola de Ensino Médio 
Our Lady of Angels, St. Bernard, Ohio, em 1951. Pouco depois de se formar, ingressou na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame, onde fez sua profissão em 25 de agosto de 1954. 
 

Irmã Marianna (anteriormente, Irmã Mary Herman Joseph) começou seu apostolado 
lecionando em escolas de Ensino Fundamental nas dioceses de Covington, Kentucky e 
Cincinnati, Ohio. Fez seu bacharelado em Educação Fundamental na Faculdade Our Lady 
de Cincinnati e, alguns anos depois, obteve o título de Mestre em Educação, Especialista 
em Leitura pela Eastern Kentucky University. 
 

Depois, por 7 anos trabalhou na Paróquia e Escola Holy Trinity, em Harlan, Kentucky, 
como professora e assistente. A Irmã Marianna e as outras irmãs da comunidade iniciaram 
um trabalho de assistência para toda a comunidade de Harlan. Isso incluía disponibilizar 
uma despensa na varanda da casa para a distribuição de alimentos, fraldas, roupas e 
dinheiro para remédios. As Irmãs não recusavam nada a ninguém. 
 

Em 1973, a Irmã voltou para o norte de Kentucky e trabalhou como diretora e 
administradora em várias escolas locais. Muitos desses anos foram dedicados como 
diretora da Escola de Ensino Fundamental St. John, Covington, Kentucky (agora conhecida 
como Prince of Peace Montessori). Após 57 anos lecionando e trabalhando com crianças, 
a Irmã se aposentou e integrou a comunidade da casa das irmãs idosas (Lourdes Hall), 
mas seu apostolado não terminou quando parou de lecionar. Em St. Joseph Heights, 
partilhou seu dom no trabalho com agulhas e costura. Irmã Marianna criava lindos bichinhos 
de pelúcia e bonecas para o Festival Anual de 4 de Julho. Era raro vê-la sem uma agulha 
na mão. Se não estava trabalhando em uma de suas criações, estava participando de jogos 
ou montando quebra-cabeças com outras irmãs e funcionários.  
 

Irmã Marianna viveu como Irmã de Notre Dame por mais de 65 anos. Foram muitas 
ocasiões para compartilhar o amor e a bondade de Deus com centenas de pessoas. 
Lembraremos sempre do seu amor e do seu interesse pela família, sua orientação amável 
para os alunos, sua habilidade administrativa e seu domínio no ensino da administração, 
seu senso de humor e alegria e sua disposição para fazer coisas difíceis. Ela fará muita 
falta, mas seu espírito vive no coração de Deus e nos corações dos que ela conhecia e 
amava. Que o amor com o qual a Irmã Marianna serviu a Deus e as pessoas, lhe dê a 
felicidade eterna com Ele! 


