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Ir. Antoinette Iorio 

 
 Corning, NY   26.12.1922 
 Morristown, NJ    16.01.2019 

 
Ir. Antoinette, nasceu em Corning, NY em 25 de dezembro de 1922, entrou no Instituto no dia 26 de 
junho de 1937, vestiu o hábito religioso em 10 de junho de 1939, e consagrou ao Senhor a sua vida com 
a Oblação perpétua, em 23 de agosto de 1942. 
 

Ir. Antoinette obteve a licenciatura com BS para o Ensino Fundamental I pela Universidade de Seton Hall 
em South Orange, NJ. Durante os anos em que lecionou, acompanhou os alunos da 3ª à 5ª série nas 
Arquidioceses de Newark e New York e nas Dioceses de Trenton e Camden, NJ.  
 

Quando deixou de ensinar, tornou-se assistente na biblioteca escolar e depois foi assistente nesta mesma 
escola. Ir. Antoinette foi também superiora local em St. James em Trenton, NJ. Retornando a Villa Walsh 
em 1997, começou a cuidar do “bazar” e colaborou de várias maneiras em outras atividades, tamanha era sua eficiência. A sua maior 
“ambição” era a de manter-se viva e de ajudar o quanto lhe fosse possível. Em janeiro de 2017, quando não podia mais trabalhar, 
retirou-se para a enfermaria St. Joseph Hall e, também lá, procurava ajudar naquilo que suas forças lhe permitiam.  
 

Na homenagem fúnebre, Ir. Ascenza Tizzano, Superiora Provincial, descreveu como Ir. Antoinette sempre procurou partilhar os seus 
dons: foi sempre uma pessoa exata e muito responsável, anotava todos os seus compromissos de maneira organizada e em todos os 
detalhes... Foi para muitas, uma amiga fiel e generosa... Nutria uma fervorosa devoção ao Sagrado Coração de Jesus... A sua última 
palavra foi um “Obrigado!”.  
 

A missa fúnebre foi celebrada pelo Padre Sordillo, capelão da Enfermaria de St. Joseph Hall.   Os seus restos mortais repousam no 
cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh. 
 
 
 
 
Ir. Yolanda Amoroso 

 
 Orange, NJ   13.02.1933 
 Morristown, NJ    28.01.2019 

 
 
Nascida em Orange, NJ, Sr. Yolanda entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini em 12 de setembro 
de 1948, vestiu o hábito de Maestra Pia em 19 de junho de 1949 e emitiu a Oblação perpétua em 31 de 
agosto de 1952. 
 

Ir. Yolanda obteve licenciatura com BS para o Ensino Fundamental I, no College de S. Rose, Buffalo, 
NY, e com o MS em Literatura na Universidade de Bridgeport, CT,  recebeu um certificado da escola 
Assumption para o Método Montessori, em Philadelphia, PA.   
 

Durante muitos anos, Ir. Yolanda lecionou em todas as séries do Ensino Fundamental das escolas da 
Arquidiocese  
de Newark, NJ, Philadelphia, PA, New York, NY, Hartford, CT, e nas Dioceses de Cleveland, OH, Trenton  e Camden, NJ.  Teve 
também a satisfação de ensinar o método Montessori em Winsted e Bristol, CT. 
 

Em 2003, quando se aposentou, Ir. Yolanda continuou a servir a comunidade de várias maneiras em Villa Walsh. Dentre estas 
atividades ela coordenava as aulas de arte e dos exercícios motores para as Mestras da Enfermaria de S. Joseph Hall; acompanhava 
as Mestras nas consultas médicas e no trabalho da portaria. Ir. Yolanda era vivaz, alegre, disponível, era uma autêntica Mestra Pia: 
este é o exemplo que nos deixou. No mês de janeiro de 2017, após um grave derrame, Ir. Yolanda passou a residir na Enfermaria de 
S. Joseph Hall.   
 

O capelão, Padre Sordillo disse que a Ir. Yolanda viveu sua enfermidade de maneira serena e digna, unindo seus sofrimentos aos de 
Cristo, pela salvação do mundo: “Ir. Yolanda testemunhou e anunciou, descobriu e proclamou Deus, em todos os dias de sua vida”.  
E Ir. Alice Ivanyo, a superiora da comunidade, acrescentou que Ir. Yolanda, como os pequenos do Reino de Deus, gostava de brincar, 
de se alegrar com cada novo dia, pois, via neles novas oportunidades, alegrava-se com a sua família, mas, acima de tudo, era uma 
mulher de fé que acreditava na Misericórdia de Deus. 
 

Seus restos mortais repousam no cemitério  “Ave Maria”, em Villa Walsh. 
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Ir. Helen Rado 

 
 New Brunswick, NJ  01.02.1926 
 Morristown, NJ    30.01.2019 

 
 
Nascida em New Brunswick, NJ, em 1° de fevereiro de 1926, Ir. Helen entrou no Instituto das Mestras Pias 
em 19 de junho de 1938, vestiu o hábito religioso em 28 junho de 1942, e se consagrou ao Senhor com a 
Oblação perpétua em 26 de agosto de 1945. 
 

Ir. Helen obteve licenciatura com BA e MA em língua inglesa na Universidade de Fordham e o certificado 
em Administração para o Ensino Fundamental I, na Universidade de Rutgers, NJ. 
 

Lecionou nas diversas séries do Ensino Fundamental I e no Ensino Médio nas Arquidioceses de Newark, 
New York, e nas Dioceses de Trenton, Metuchen e Camden, NJ.  
Quando foi designada para a escola Our Lady of Mt. Carmel, Jersey City, NJ e para a Assumption em Tuckahoe, NY, Ir. Helen 
ocupou o cargo de diretora e superiora local. Na paróquia de Holy Rosary em Perth Amboy, NJ, foi coordenadora da catequese na 
paróquia de S. Lawrence e atuou na Pastoral. 
 

Ir. Helen tinha o dom de falar em várias línguas e era uma mulher de fé que amava cantar os louvores do Senhor. A sua maior alegria 
era a de proclamar e ensinar a Sagrada Escritura. Retirou-se das atividades em 2016 e ficou na enfermaria somente um mês. 
 

Seu funeral foi celebrado pelo Padre John Barbella, seu pároco em Holy Rosary e Perth Amboy, NJ. Ele tinha uma recordação toda 
particular da Ir. Helen e comentou que ela era convicta do amor paterno de Deus que jamais a abandonaria.  
 

Ir. Ascenza falou de Ir. Helen e de sua irmã, Ir. Johanna, que fizeram parte da Família Filippini por 81 anos. Ir. Helen usou seus 
talentos para a glória de Deus; foi professora, diretora, coordenadora da catequese e atuou no ministério pastoral, sempre com muito 
zelo e entusiasmo.    
 

Ao deixar seu último trabalho, Ir. Helen disse: “Anuncio-vos o Evangelho com a voz de Cristo, eu vos sirvo com as mãos de Cristo 
e vos amo com o coração de Cristo”. 
 

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh, ao lado de sua irmã, Mestra Pia, Ir. Johanna. 
 
 
Ir. Catherine Sabatini 

 
 Madison, NJ   06.01.1922 
 Morristown, NJ    07.02.2019 

 
 
Nascida em Madison, NJ em 6 de janeiro de 1922, Ir. Catherine entrou no Instituto das Mestras Pias em  
6 de julho de 1936, recebeu  o hábito religioso em 12 de junho de 1938, emitiu a Oblação perpétua em 31 
de agosto de 1941. 

Ir. Catherine obteve a licenciatura com BA em biologia no Collegio de S. Elizabeth e com o MS em 
Administração Escolar pela Universidade de Scranton, PA.  

Lecionou no Ensino Fundamental I e Ensino Médio nas Arquidioceses de Hartford, CT e New York e nas 
dioceses de Trenton, NJ e Scranton, PA : ensinou biologia durante 24 anos e depois tornou-se diretora da 
faculdade de Dunmore Central Catholic High School.  

Um dos seus alunos há 40 anos atrás escreveu: “Ir. Catherine exigia muito e desejava que seus alunos progredissem sempre, mas 

era gentil e alegre... fazia tudo com perfeição…”  
Não lhe importava o tipo de trabalho a ela confiado, Ir. Catherine executava-o com diligência, precisão, zelo e ficava orgulhosa 
quando os resultados eram positivos. Os alunos e pais a estimavam e admiravam sua atenção e trato gentil. 

Quando deixou de lecionar, Ir. Catherine ficou responsável pela secretaria de Villa Walsh Academy por 31 anos. Aposentou-se em  
2004  e, no ano seguinte, foi para a enfermaria St. Joseph onde viveu 19 anos, sempre tranquila e serena, especialmente para com 
aquelas que a ajudavam.  

Ir. Ascenza Tizzano, Superiora Provincial, falou sobre a vida de Ir. Catherine comparando-a a uma rosa: uma fragrância de especial 
beleza e encanto irradiava sempre de suas pétalas, mas havia também os espinhos do sofrimento, quando começou a perder a visão e 
a saúde. Ir. Catherine viveu sempre no abandono a Deus, no silêncio e na confiança.  

Seus restos mortais repousam no cemitério Ave Maria, em Villa Walsh. 
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Ir. Mary De Bacco 

 
 Newark, NJ    04.04.1932 
 Morristown, NJ    07.02.2019 

 
 
Nascida em Newark, NJ em 4 de abril de 1932, Ir. Mary entrou no Instituto das Mestras Pias 
Filippini em 8 de junho de 1952, vestiu o hábito religioso em 17 de agosto de 1953, e com a Oblação  
consagrou-se ao Senhor em 26 de agosto de 1956. 
 

Ir. Mary obteve a Licenciatura com BS em história e italiano, com o MS em Administração Escolar 
pela Universidade de Marywood, PA. Recebeu o certificado para o ministério de pastoral na 
Universidade de Seton Hall, NJ, e o MS na Universidade de Fordham, NY. 
 

Lecionou para o Ensino Médio nas arquidioceses de Newark, NJ e na diocese de Trenton, NJ. 
Ensinou história, italiano e inglês em Villa Victoria Academy e em Villa Walsh Academy. Durante seus últimos anos de vida 
participou, como voluntária, da pastoral carcerária, na prisão feminina em Morris County. 
 

Irmã Mary ocupou diversos cargos na Província “Sta. Lúcia Filippini”: superiora local, formadora, secretária provincial, conselheira 
provincial e superiora Provincial. Para todo o Instituto em Roma, Itália, foi primeiramente Conselheira geral, e depois Superiora 
Geral por 12 anos. 
 

Irmã Mary trabalhou muito nos Estados Unidos e nos diversos países, onde atuam as nossas comunidades, para as quais jamais deixou 
de oferecer a estima fraterna, a compreensão nos momentos difíceis, o apoio e a admiração pelas obras apostólicas realizadas com 
tanta generosidade. Esteve sempre presente e ajudou de maneira incansável a melhorar a vida de mulheres e crianças em nossas 
missões na Albânia, Brasil, Eritreia, Etiópia e Índia. Era uma pessoa rica de qualidades humanas e de espiritualidade. Era estimada 
por todos os que a conheceram. Sabia relacionar-se com qualquer pessoa; com sua voz pacata, gentil e doce, manifestava a força das 
suas convicções com clareza e solidez.  
 
Foi recordada como uma grande líder e verdadeira religiosa. Na homenagem fúnebre, Ir. Mary Elizabeth Lloyd deu seu testemunho 
pela experiência de vida que teve com ela: “O seu sorriso e amor incondicional, a sua sabedoria atraiam a todos: as crianças 

corriam ao seu encontro, os adultos se aproximavam para desabafar seus sofrimentos... nem sempre tinha soluções para oferecer, 

mas todos confiavam em suas orações. Um dos jovens que ela ajudou na prisão escreveu: “Ir. Mary nos tratava com dignidade, 
como pessoas, independentemente da pena que estavam cumprindo”. Atualmente ele vive a fé católica e atua no ministério dos 
leitores, em sua paróquia.” 
 

No final de seu mandato como Superiora Geral, em 2007, voltou para os Estados Unidos e aceitou com disponibilidade trabalhar no 
arquivo e foi diretora das Missões na Província, porém em 2014, após uma queda, Ir. Mary foi transferida para a Enfermaria de St. 
Joseph Hall. 
 

Em seu funeral, além de suas coirmãs, estavam presentes o Arcebispo Dom Cronin, da diocese de Cruz, numerosos sacerdotes 
concelebrantes, muitos familiares e amigos. 
 

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh. 
 
 
 
Ir. Carolina Di Clemente 

 
 Moscufo (PE)   11.03.1934 
 Roma    07.04.2019 

 
Ir. Carolina, nasceu em Moscufo (PE) em 11 de março de 1934.  Entrou no Instituto das Mestras Pias em 
28 de março de 1952, conquistada pelo exemplo da humildade e grande dedicação da tia materna, a Mestra 
Pia, Ir. Donata Campetta. Recebeu o hábito religioso em 6 de setembro de 1953, e emitiu a Oblação 
perpétua em 30 de agosto de 1956. 
 

Depois dos anos de formação religiosa, lecionou na Educação Infantil de várias localidades e em algumas, 
por mais de uma vez: Cave (RM), San Salvo (CH), Basilea Svizzera, Scandriglia (RI), Sinalunga (SI), 
Ponte Tresa (VA), Manciano (GR), Pisa, Orvieto (TR), Corese Terra (RI), Roma-Via delle Fornaci. 
 

Foi também superiora local e nas diversas atividades (catequista, professora, porteira, cozinheira, assistente, sacristã…), Irmã 
Carolina sentia que estava no lugar certo, disposta como era em fazer qualquer coisa que lhe fosse pedido pela obediência. Quem 
conheceu Ir. Carolina, a recorda como uma Mestra Pia convicta e dotada de senso prático; foi educadora paciente, catequista 
incansável, anunciadora convicta do Evangelho mais com seu exemplo do que com as palavras; era tenaz, corajosa, determinada no 
bem e enfrentava com serenidade as dificuldades. Era reservada e discreta nos relacionamentos, sensível e generosa em amenizar as 
dificuldades dentro e fora da comunidade, sem nada pretender para si mesma, vivia sempre preocupada em satisfazer as necessidades 
dos outros. 
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Concreta, realista, rápida no agir, nada a distraia e confiava em Deus, permanecendo continuamente unida a ele na oração. Ela estava 
sempre pronta para enfrentar os sacrifícios e renúncias a fim de manter-se sempre à disposição dos outros. Essa sua maneira de ser 
perdurou até há pouco tempo, com o avanço da doença que ia consumindo as suas energias.  
 

Na sua última internação no hospital, notava-se nela a certeza de que o Senhor logo a levaria consigo e, por isso, depositava Nele 
toda a sua confiança. Na manhã do dia 7 de abril de 2019 chegou ao Reino, onde o Senhor da vida a esperava para conceder-lhe a 
alegria prometida aos seus amigos. 

Seus restos mortais repousam na tumba do Instituto, no cemitério de Scurcola Marsicana (AQ). 
 
 
Ir. Catherine Schimizzi 

 
 Watkins Glen, NY  05.05.1927 
 Morristown, NJ   16.05.2019 

 
Nascida em 5 de maio de 1927 em Watkins Glen, New York, Ir. Catherine entrou no Instituto das 
Mestras Pias Filippini em de 30 agosto de 1939.  Recebeu o hábito de Mestra Pia em 26 junho de 1943, 
e emitiu a sua Oblação perpétua em 30 de junho de 1946.  A sua família de origem foi abençoada pelo 
Senhor com o dom de diversos chamados: seu irmão o Padre Pasquale Schimizzi, SAC, e as nossas 
coirmãs Ir. Mary e Ir. Rose.  

Ir. Catherine, obteve a licenciatura com o BS para o Ensino Fundamental I, no College de St. Elizabeth 
e com o MA pela Universidade de Seton Hall, South Orange, NJ.  Prestou serviço no Ensino 
Fundamental I e no Ensino Médio por quase 40 anos. Trabalhou nas Arquidioceses de Newark, NJ, e 
Hartford, CT, e nas Dioceses de Trenton e Camden, NJ, Cleveland, OH, e Pittsburgh, PA.  Nas escolas Holy Rosary School em 
Cleveland, OH, e Holy Rosary School in Jersey City, NJ, foi também diretora.  Em muitas comunidades ocupou-se com a música e 
o canto.  
 

Em 1998, Ir. Catherine  recebeu uma mensão honrosa na Arquidiocese de Newark, pelos longos anos de serviço prestado nas escolas 
católicas.  

Foi muito apreciado seu estilo pessoal de seguir Cristo Mestre, vivendo o carisma de Sta. Lúcia: ela sempre procurou revelar a 
bondade de Deus e mostrar que fomos criados para viver em harmonia e para unir as nossas vozes num canto de louvor a Deus, pois, 
fazemos parte do seu Reino. 
Nutria um afeto filial por Nossa Senhora e era apegada ao Terço; cultivava também confiança e devoção na espiritualidade de Sta. 
Brígida.  
 

Ir. Catherine aposentou-se em Villa Walsh no ano de 2006.  Continuou a prestar serviço na paróquia de St. Anthony, Belleville, NJ, 
dirigindo o coral os jovens.   
Em Villa Walsh, preparava as celebrações litúrgicas e as acompanhava com o órgão. Colocava seus talentos à disposição de todas, 
de maneira discreta, humilde, e com exatidão. Foi também costureira.  
As coirmãs a recordam com uma pessoa que amava servir e ficar ocupada, preocupada em transmitir a lição mais importante que 
havia aprendido com o passar dos anos: confiar no Senhor que nos acompanha e nos espera para acolher-nos em seus braços amorosos. 

Ir. Catherine espalhou serenidade ao seu redor e foi feliz até o fim e costumava brincar com os médicos que a consultavam. O 
celebrante de seu funeral foi o Padre Frank Donio, SAC.  
 

Seus restos mortais repousam no cemitério Ave Maria, em Villa Walsh, juntamente com suas duas irmãs Mestras Pias, Ir. Mary 
Schimizzi e Ir. Rose Schimizzi. 
 
 
Ir. Francesca Andronici 

 
 Gradoli (VT)    11.12.1936 
 Bolsena (VT)    08.06.2019 

 
Ir. Francesca Andronici, nasceu em Gradoli (VT) em de 11 dezembro de 1936, entrou no Instituto 
diocesano das Mestras Pias Filippini em 27 de dezembro de 1953, recebeu o hábito religioso e emitiu 
a Oblação Perpétua em 11 de novembro de 1956. 
 

Depois da formação inicial, obteve o Diploma para lecionar na Educação Infantil e prestou serviço nas 
comunidades de Valentano, Ischia de Castro, Acquapendente, Latera. Desde 1969, esteve primeiro na 
comunidade de Tarquinia (VT), em seguida nas de Castel Giorgio e de Orvieto e, nesta última, por 
muitos anos, lecionou na Escola de Educação Infantil do Estado. 
 

Atenta, paciente e amorosa educadora das crianças, era uma conselheira sábia e afável para os pais, escutando-os, acolhendo e 
colaborando. Ativa e dinâmica na pastoral paroquial, assumia com entusiasmo e incansável dedicação qualquer iniciativa.  Dava 
assistência espiritual aos doentes, visitando-os frequentemente e, com simplicidade, lhes falava da necessidade de nutrirem uma 
confiança filial na benevolência do Pai Celeste. Era sensível diante das privações e dificuldades dos pobres das nossas missões e 
promovia coletas em favor deles. 
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Quando deixou de lecionar, enquanto a doença não se agravou de mandeira progressiva, colocou-se sempre a serviço da comunidade, 
servindo as coirmãs que estimava, preocupando-se mais com elas do que consigo mesma. Era sempre pronta a perdoar e humilde em 
reconhecer suas próprias falhas. 
 

Agradecia profundamente pela assistência amorosa e os cuidados que recebia em sua doença. Passava seu dia em oração, oferencendo 
em silêncio seus sofrimentos pelo Instituto, pelos seus familiares e por toda a Igreja. 
 

O Senhor a chamou no dia 8 de junho de 2019, vigília da solenidade dei Pentecostes. Os seus restos mortais repousam na tumba do 
Instituto, no cemitério de Bolsena (VT). 
 
 
 
Ir. Dorothy Di Cristofaro 

 
 Schenectady, NY  20.06.1931 
 Morristown, NJ   21.06.2019 

 
Ir. Dorothy, nascida em Schenectady, NY, em 20 de junho de 1931, entrou no Instituto das Mestras 
Pias Filippini em 16 de agosto de 1949, recebeu o hábito religioso em 3 de setembro de 1950 e emitiu 
a Oblação Perpétua em de17 agosto 1953. 
 

Ir. Dorothy obteve a licenciatura com BA em inglês na Universidade de S. John em NY e com o MA 
em inglês na Universidade de Villanova em PA. Lecionou no Ensino Médio na Arquidiocese de 
Newark, NJ, e na Diocese de Brooklyn, e  também no Ensino Médio das escolas “Paolo VI “e “S. 
Joseph” na Diocese de Camden e em Villa Victoria Academy, Diocese de Trenton, NJ.  

Ir. Dorothy ocupou vários cargos administrativos no Instituto. Foi superiora local e formadora das 
postulantes nos Estados Unidos, e por 24 anos, foi Conselheira Geral. No final deste serviço, esteve na 
Inglaterra como Superiora Regional. Retornando aos Estados Unidos trabalhou na biblioteca de Villa 
Walsh por pouco tempo, pois, após sofrer um derrame que comprometeu seus movimentos, Ir. Dorothy 
foi residir na Enfermaria de St. Joseph Hall. 

Existem tantas belas recordações e palavras de elogio por parte das coirmãs sobre a Ir. Dorothy: era uma irmã mansa, humilde, sábia, 
discreta e que ofereceu com alegria e sacrifício seu trabalho fora de seu País, em espírito de obediência e a serviço da comunidade. 
Onde esteve, gozou sempre de grande estima, respeito, benevolência por parte do Instituto e daqueles que fizeram parte de seu 
ministério, além da sua numerosa família de origem.  

Durante a homilia do funeral, o Padre Ron Sordillo que a conhecia há tantos anos, afirmou: “Ir. Dorothy caminhou seguindo as 
pegadas de Cristo manso e compassivo…Ela era profundamente convicta do grande amor de Deus que sempre a acompanhou na vida 
e se sentia como sua filha muito amada. Se também nós vivêssemos assim, esta terra se tornaria um Paraíso…”.  
A coirmã, Ir. Laura Longo, na homenagem fúnebre recitou uma poesia que Ir. Dorothy conservava em seu livro de oração e que, 
temos certeza de que inspirou sua vida e suas ações: 
 

Imitem a Ele 

Jesus era infinitamente gentil. 

Jesus nunca respondeu bruscamente. 

Jesus jamais escutou com indiferença. 

Jesus nunca ordenou com arrogância. 

Jesus jamais corrigiu com dureza. 

Jesus nunca falou com falta de respeito. 

Jesus nunca agiu precipitadamente. 

Jesus nunca teve uma vida fácil. 

Jesus jamais agiu com superficialidade. 

Jesus nunca agiu de maneira estrema. 

Oh, como é belo contemplar a vida santa,  

o comportamento amável de Jesus. 

Imitemo-Lo! 

 
Os restos mortais de Irmã Dorothy repousam no cemitério Ave Maria, em Villa Walsh, Morristown, NJ. 
 
 

 
Pie Iesu, Domine, dona eis requiem 

 


