Aviso de Falecimento

IRMÃ MARY TERESITA

ND 4039

Marianne Bernardine GRESKO

Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:
Data e local do sepultamento:

1 de janeiro, 1926
16 de agosto, 1945
29 de junho, 2018
3 de julho, 2018
5 de julho, 2018

Starford, Pensilvânia
Cleveland, Ohio
Centro de Saúde, Chardon, Ohio
Centro Provincial, Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio

“Com Deus, todas as coisas são possíveis!"
Michael e Mary Elizabeth (Fuchs) e Agnes, a filha mais velha do casal, receberam um
precioso presente de Deus no Ano Novo: o nascimento de Marianne Bernardine! Pouco
tempo depois, a família mudou-se da Pensilvânia para Cleveland integrando-se na
Paróquia Wendelin onde Agnes tornou-se organista da igreja e Marianne, que tinha uma
linda voz, tornou-se um valorizado membro do coral. O pai era dono de um mercado e, as
meninas, tinham tarefas diárias pelas quais eram responsáveis. A fé profunda dos pais, o
orgulho da herança e da cultura eslovaca e sua participação no grupo de jovens da
paróquia influenciaram, profundamente, os anos formativos de Marianne. Ela admirava e
amava as Irmãs de Notre Dame, as quais respeitava como suas professoras no Ensino
Fundamental e na Notre Dame Academy. Em sintonia com o plano de Deus para a sua
vida e com a permissão e a bênção de seus pais, a 8 de setembro de 1942, Marianne
ingressou na Congregação como postulante e, em junho do ano seguinte, concluiu o
Ensino Médio. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Teresita.
Como a necessidade de professoras era grande, como noviça do 2º ano e nos 10 anos
seguintes, ela lecionou para alunos do Ensino Fundamental. Em seguida, frequentou a
Faculdade Notre Dame e fez mestrado em inglês na Universidade Notre Dame, Indiana.
Por mais de 50 anos atuou na área da educação. Em 1969, sua contribuição na formação
da Escola Central de Ensino Médio de Cleveland foi fundamental. Tornou-se assistente do
diretor nesta escola formada pela fusão de quatro escolas paroquiais católicas de ensino
médio. A escola funcionava em três campi o que demandava o deslocamento dos alunos
e professores de um campi para o outro, para as aulas e as atividades diárias. Em 1972,
foi transferida para Raleigh, Carolina do Norte, onde atuou como diretora da Escola de
Ensino Médio Cardeal Gibbons. Durante estes anos, onde quer que estivesse, a Irmã
dirigia corais e grupos musicais, fazendo apresentações que encantavam a plateia e
inspiravam confiança e um senso de comunidade entre os alunos.
A Irmã Mary Teresita também possuía certificação para atuar como orientadora
profissional. Licenciada pela Universidade John Carroll, exerceu este apostolado por 11
anos na Regina High School. Ela amava as meninas e considerava um privilégio ajudá-las
a atingir o seu potencial, especialmente através da formação contínua.
Em 1998, quando retornou ao Centro Provincial, continuou seu apostolado auxiliando
onde fosse necessário — na portaria, nos arquivos, como coordenadora de transporte e
no atendimento ao telefone para pessoas pedindo oração. Ela dizia: "Eu amo o que sou e
o que faço”! Sempre grata pela fidelidade de Deus, nos últimos meses, a Irmã nos deu o
exemplo da força de espírito, mesmo quando sua condição física declinava. Nos últimos
anos, ela dava glória a Deus através do seu cantarolar e assobiar constantes, uma
incessante oração para o seu amado. Que ela descanse em Sua presença.

