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Irmã Mary Laurence nasceu a 17 de maio de 1929, em Covington,Kentucky. Ruth era a 
terceira de sete filhos de Lawrence e Anna Budge. A família viveu em Ft. Thomas, Kentucky, e 
Ruth frequentou a Escola Elementar São Thomas. Após a 8ª série, ela foi para a Academia 
Notre Dame em Covington. Lá se familiarizou com as Irmãs de Nossa Senhora e entrou no 
convento após a conclusão do curso. Emitiu os votos a 10 de agosto de 1949. 

O apostolado de Irmã Mary Laurence era o ensino e como educadora incentivou muitas 
vidas. Iniciou sua carreira de professora lecionando no ensino elementar e médio. Irmã Mary 
Laurence recebeu seu Bacharelado da Faculdade Villa Madonna, em 1953, o Mestrado em 
1955 e o Doutorado em 1958 da Universidade católica da América. No mesmo ano, começou a 
lecionar na Faculdade Thomas More, no Departamento de Biologia onde  esteve envolvida por 
mais de 40 anos. Muitos profissionais  na região e por todo o país conheciam Irmã Mary 
Laurence como  excelente professora de Biologia na Faculdade Thomas More. 

A Irmã recebeu vários subsídios/concessões da Fundação Nacional de Ciências. Recebeu 
inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio A.D. Albright e o Sears-Roebuck o “Prêmio de Ensino 
Excelente e a Liderança do Campus.” Em 1981 foi nomeada Decana da Faculdade e Vice-
presidente para a Academia de Negócios, servindo nesse cargo até 1985. Aposentou-se em 
1997 e foi nomeada professora emérita de Biologia no mesmo ano. Em 2004,  foi escolhida 
como uma das “Mulheres Fazendo uma Diferença”, pela Academia Notre Dame.  

 Outra realização de Irmã Mary Laurence foi o estabelecimento/fundação de uma estação 
de biologia no Rio Ohio para monitorar o conteúdo de água e para pesquisa. Foi a diretora 
disso por vinte anos. Em outubro de 2011, a Faculdade instituiu a classe/aula ao ar livre na 
Estação de Campo em sua honra.  

 A Irmã estava ativamente envolvida na comunidade SND e serviu em posições de 
liderança por vários anos. Foi eleita como uma das delegadas do Capítulo Geral, em  1974, 
para uma segunda sessão, em 1975. Irmã Mary Laurence tinha um grande amor pelas missões 
e após a sua aposentadoria tornou-se a Diretora do Departamento/Escritório da Missão de 
Uganda no St. Joseph Heights. 

 Por ocasião de sua morte, uma antiga colega deu este depoimento: “Ela foi dedicada à 
Faculdade. Durante vários anos, eu tive muitas ocasiões de testemunhar sua atenção às 
estudantes, tendo certeza de que elas procuravam trabalhar com toda a sua capacidade, 
dando-lhes conselhos sadios e guiando-as para o seu futuro”. 

 Uma celebração de memória foi feita na sexta feira de manhã, dia 2 de  agosto, na 
capela da  Casa Provincial, em Covington. Fiel a seu chamado como cientista, a Irmã doou seu 
corpo ao programa de Ciências da Universidade de Cincinnati . 

 Que ela viva em alegria e paz no abraço do bom Deus por toda a eternidade! 


