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Irmã Mary Ann era a primeira dos dois filhos de Peter Gemignani e Alvera              
(Bellomini) Gemignani. Seu irmão Louis era dois anos mais novo. Mary Ann fez o Ensino               
Fundamental em Memphis, Tennessee e o Ensino Médio na Notre Dame Academy,            
Cleveland. Tornou-se postulante em Cleveland em 2 de fevereiro de 1945 e, na vestição,              
recebeu o nome de Irmã Mary Timothee. Mais tarde, voltou ao nome original Mary Ann.               
Fez profissão em 16 de agosto de 1947. Obteve seu Bacharelado em Educação da St.               
John College, Cleveland e, durante o Juniorato, lecionou na Escola St. Francis e na              
Escola Mount Carmel, em Cleveland. Após sua profissão perpétua em agosto de 1952,             
recebeu sua missão em Jamalpur, Bihar.  

Na Índia, começou seu apostolado como professora na Notre Dame Academy,           
Jamalpur. Foi diretora da Escola Primária St. Joseph, Jamalpur, Escola Primária St. Ann,             
Sasaram e da Escola de Ensino Médio Hartmann, Patna. A proficiência em hindi e o               
interesse pelo trabalho catequético favoreceram seu engajamento em vários ministérios          
pastorais. Por um ano, estudou no Instituto de Pastoral East Asian, Manila e depois na St.                
Thomas University, Texas, obtendo o título de Mestre em Educação Religiosa.           
Retornando à Índia, por seis anos foi codiretora do Programa de Orientação Apostólica             
para religiosas e depois ajudou nos Institutos Diocesanos de Treinamento Catequético em            
Mokama e Daltonganj. Foi superiora local do Convento Notre Dame, Jamalpur e mais             
tarde da Casa Provincial de Patna. Irmã Mary Ann também estava envolvida no Centro de               
Comunicações Notre Dame, conduzindo cursos de treinamento e organizando workshops          
de mídia junto com a Irmã Jyosita e a Irmã Manjushree.  

Mesmo durante os últimos 10 anos, quando sua mobilidade era restrita, com seu             
andador conseguia comparecer a todas as reuniões da Comunidade. Raramente perdia           
um jogo de cartas (rummy) após o jantar e as sessões de exercícios aeróbicos na ‘Sala                
do Bem-Estar’. Apenas por três ou quatro dias ficou confinada em seu quarto, totalmente              
dependente. No domingo, às 23 horas, pediu água e voltou a dormir. Às 4 horas da                
manhã não acordou como de costume e tivemos que aceitar a dura realidade de que ela                
havia partido. 

A missa de exéquias foi celebrada na capela da Casa Provincial por Dom             
Sebastian Kallupura, Arcebispo de Patna e 25 sacerdotes. Algumas Irmãs de outras            
comunidades também conseguiram marcar presença apesar das dificuldades devido a          
pandemia. A celebração foi uma homenagem adequada à Irmã Mary Ann, que era querida              
por muitos. O estilo de vida simples, o espírito de pobreza e a alegre simplicidade da Irmã                 
Mary Ann foram as qualidades mais inspiradoras citadas pelas irmãs. Que a Irmã Mary              
Ann interceda pelas Irmãs de Notre Dame e por todo o povo da Índia. 


