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Nascida na querida família de Thomas e Ethel LaPlante Longeway, Kathleen era a 

mais nova de seis filhos. Com seus irmãos, ela frequentou a Escola St. Anna, em Toledo, 
e cresceu nela o amor pelo estudo que gerou um desejo de seguir as pegadas de suas 
professoras, as Irmãs de Nossa Senhora. Partilhou como seus pais se alegraram quando 
lhes contou de seu desejo de se tornar aspirante de Notre Dame, depois de sua 
graduação na 8ª série.  

Em janeiro de 1950, ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora e a 
16 de agosto assumiu o nome de Irmã Mary Margaret Rose, mais tarde, voltou a seu 
nome de batismo Kathleen. Após sua primeira profissão dos votos, a Irmã começou seus 
anos dedicados  ao apostolado da educação. Por cinquenta e cinco anos, teve a alegria 
de lecionar para crianças nas séries do curso elementar. Especialmente caros a ela foram 
os anos quando teve o privilégio de preparar os pequenos para a Primeira Comunhão. 

Música foi uma parte importante da vida da Irmã. Gostava de cantar e tinha a 
habilidade de lembrar o poema de muitos cantos,  especialmente das músicas populares. 
A Irmã participou do coro da paróquia para onde quer que fosse enviada e servia como 
cantora sempre que tinha a oportunidade. Participar de cantos de festa e escutar música 
trazia imensa alegria a sua vida em tempos quando a doença e o sofrimento pesavam 
sobre ela.  

Irmã Kathleen Mary caminhava tranquilamente em nosso meio, era uma pessoa 
gentil e cortês. Estava sempre pronta para oferecer os seus serviços onde e quando fosse 
necessário na vida comunitária. Gostava de cozinhar e era uma boa cozinheira. 

Em inícios de 2010, Irmã Kathleen Mary teve complicações, seguindo uma cirurgia 
de colocação de uma prótese no joelho. Teve de mudar para o Centro Ursuline, onde 
pode receber o cuidado e a terapia necessárias. Contava com a recuperação o que não 
se realizou completamente, porém viveu com uma entrega marcada pelo contentamento e 
gratidão por tudo que era feito por ela. 

Na manhã do dia 7 de julho, no Centro Ursuline, Irmã Kathleen Mary adormeceu 
calmamente para a eterna paz no céu em seu 81º aniversário de vida e seu 61º ano de 
profissão religiosa. 

Fomos abençoadas com sua presença entre nós e nos alegramos que ela está 
agora com os anjos e santos de Deus, cantando seus louvores por toda a eternidade. 
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