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Suster Mary Loise (Etheldreda Antoinette) Lay lahir di Cincinnati, Ohio, pada 18 Juni 1922, 
dari pasangan Louis dan Ida Lay. Dia dan adik perempuannya menikmati masa kecil yang 
bahagia dengan orang tua yang penuh kasih dan berbakti kepada keluarga. 

Dia bersekolah di SD St. Martin di Cincinnati, Ohio, di mana diajar oleh para Suster Notre 
Dame. Dia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Seton dan lulus pada tahun 
1940. Suster bekerja selama beberapa tahun di kantor bisnis untuk Kroger di Cincinnati, 
Ohio. Setelah banyak refleksi dia masuk Suster-suster Notre Dame pada 1947 dan 
mengikrarkan kaul pertamanya pada 10 Agustus 1950.  

Suster memulai kehidupan religiusnya sebagai guru sekolah dasar sementara ia 
melanjutkan pendidikannya di Villa Madonna College. Segera dia menerima gelar di 
bidang teknologi medis. Setelah ini, Suster Mary Loise menghabiskan lebih dari dua puluh 
tahun sebagai teknolog medis dan pengawas laboratorium di Rumah Sakit Notre Dame, 
Lynch, Kentucky, dan St. Claire Medical Center, Morehead, Kentucky.  

Pada tahun 1983, Suster Mary Loise memulai pelayanan sebagai sekretaris provinsi di 
Pusat Provinsi Notre Dame, Covington dan sebagai sekretaris pemimpin umum di Roma, 
Italia. Setelah kembali dari Roma pada tahun 1999, ia melayani sebagai arsiparis provinsi.  

Pada tahun 2014, setelah bertahun-tahun aktif melayani, Suster pensiun ke Lourdes Hall 
Care Centre di mana dia berpartisipasi dalam kerasulan doa untuk kepemimpinan provinsi 
dan untuk para suster dan dunia kita.  

Persatuannya dengan Tuhan begitu nyata, beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, 
dia berkata, “Oke, saya akan pergi,” dan kemudian dengan tenang berhenti bernapas.   

Suster Mary Loise memiliki sebuah ayat Alkitab khusus dari Mikha: 6-8 di mana ia suka 
merenungkannya: Dengan apa saya akan datang dihadapan-Mu ya Tuhan, dan bersujud 
di hadapan Tuhan yang maha tinggi? … Kamu telah diberi tahu, hai manusia apa yang 
baik, dan apa yang dituntut Tuhan dari padamu: Hanya untuk melakukan yang benar, 
untuk mencintai kebaikan, dan hidup dengan rendah hati dengan Allahmu.” 

“Ya, Suster Mary Loise, engkau telah melakukan yang benar, engkau telah mengasihi 
kebaikan dan engkau telah berjalan dengan rendah hati dengan Tuhan-mu. Semoga 
engkau bersukacita bersama Allah kita yang pengasih selamanya.  


