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A Irmã Mary Loise (Etheldreda Antoinette) Lay nasceu em Cincinnati, Ohio, a 18 de junho 
de 1922, filha de Louis e Ida Lay. Ela e a sua irmã mais nova tiveram uma infância feliz 
com pais amorosos e dedicados. 

Frequentou a Escola Fundamental Saint Martin, em Cincinnati, Ohio, onde foi aluna das 
Irmãs de Notre Dame. Depois, frequentou o Ensino Médio na Seton High School, 
formando-se em 1940. Por vários anos trabalhou no escritório da empresa Kroger em 
Cincinnati, Ohio. Em 1947, depois de muita reflexão, ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame e professou os votos a 10 de agosto de 1950. 

Começou sua vida religiosa como professora do Ensino Fundamental, enquanto 
continuava sua formação acadêmica na Faculdade Villa Madonna. Logo, recebeu o 
diploma em tecnologia médica. Depois da graduação, trabalhou mais de 20 anos como 
supervisora de laboratório e tecnóloga médica no Hospital Notre Dame, Lynch, Kentucky 
e no Centro Médico Saint Claire, Morehead, Kentucky. 

Em 1983, assumiu a função de Secretária Provincial para as Irmãs de Notre Dame e mais 
tarde tornou-se a secretária da Superiora Geral em Roma, Itália. Após seu retorno de 
Roma, em 1999, assumiu a função de arquivista provincial. 

Em 2014, após muitos anos de serviço ativo, passou a residir no Lourdes Hall Care 
Center, onde dedicou seu tempo à oração pela administração provincial, pelas Irmãs e 
pelo mundo todo. 

Sua união com Deus era tão evidente que, momentos antes de falecer, disse: “OK, agora 
eu vou” – e, calmamente, parou de respirar.  

A Irmã Mary Loise tinha um versículo bíblico de Miquéias 6, 6-8, que gostava de meditar:  

“Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus altíssimo? O Senhor 
já nos mostrou o que é bom, ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que 
façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em 
humilde obediência ao nosso Deus”.  

Sim, Irmã Mary Loise, você fez o que é direito, você amou aos outros com dedicação e 
você caminhou, humildemente com o seu Deus. Que você possa agora rejubilar com o 
nosso amado Deus para sempre. 


