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 “Tu és o meu Sol...” 

Rosalind era a mais velha das duas filhas de James e Rose (Holieter) Vilics. Viveu 
sua infância num lar onde eram cultivados fortes e duradouros vínculos familiares. Ela e 
sua irmã Janice, aprenderam a valorizar e a orgulhar-se da sua herança húngara. Tímida e 
quieta, tornou-se mais extrovertida ao entrar na escola e formar novas amizades. Enquanto 
cursava o ensino fundamental na St. Margaret School, em Cleveland, Rosalind sentiu um 
forte desejo de tornar-se religiosa e, durante os anos do ensino médio na escola John Hay, 
em Cleveland, rezou fervorosamente pedindo a graça de aceitar esse chamado. Em 
fevereiro do último ano do ensino médio, Rosalind transferiu-se para a Notre Dame 
Academy e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Na vestição recebeu o 
nome de Irmã Mary Janicemarie. 

Ao obter o diploma de bacharel em educação no St. John College, em Cleveland, 
começou seu apostolado como professora do ensino fundamental em escolas das dioceses 
de Cleveland e Youngstown, apostolado que exerceu por 45 anos. Seja como professora, 
tutora ou assistente, a Irmã Mary Rosalind caracterizava-se pela delicadeza e pelo amor 
dedicado às crianças. As aulas, cuidadosamente por ela preparadas, eram orientadas para 
atender as necessidades de cada aluno. Era consciente da importância de ensinar cada 
aluno e não apenas o grupo. Preparar as crianças para receber os sacramentos pela 
primeira vez, era um privilégio e uma alegria especial para ela. 

Em 1994, mudou-se para o Centro Provincial e ajudava no Departamento para as 
Missões da Índia e depois, com atividades na residência das irmãs idosas. Seu desejo de 
interagir de maneira mais direta com as residentes que não podiam sair do quarto tornou 
possível o atendimento personalizado de cada irmã. Paciência, compreensão, criatividade 
e grande amor eram marcas registradas de suas visitas diárias. Sua presença serena fazia 
com que sua visita fosse bem-vinda por aquelas que precisavam de um incentivo especial! 

Ao longo de sua vida, a Irmã Mary Rosalind foi desafiada por dificuldades 
psicológicas, mas foi agraciada com a capacidade de se envolver na vida e não se deixar 
vencer pelas adversidades. Ela reconheceu os dons que havia recebido e usou-os 
diligentemente. Nos últimos anos, quando experimentou um lento declínio geral como efeito 
da demência, continuou sendo inspiração para os funcionários do Centro de Saúde e para 
as pessoas que encontrava diariamente. O brilho nos olhos e o sorriso sempre presente 
eram uma luz para as pessoas, tanto jovens, quanto idosos.  

A devoção a Nossa Senhora, ensinada pela sua mãe, Rose, sempre foi uma fonte 
de conforto e segurança para ela. Que ela possa agora regozijar-se na alegria da vida 
eterna. 


