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 Margaret Ann (Peggy) nasceu na família amorosa de John e Norma McCormack. Era 
a terceira de uma família de sete filhos. Os filhos eram muito unidos e se autodenominavam 
“Os Sete do Céu”. Peggy recebeu sua educação fundamental na St. Agnes School, Ft. 
Wright, Kentucky, e se formou na Notre Dame Academy, Covington, Kentucky. Durante o 
ensino médio, Peggy aproveitou a vida. Queria ter certeza de que Deus a chamava para a 
vida religiosa. Após as constantes advertências de Deus, atendeu ao chamado e ingressou 
na Congregação das Irmãs de Notre Dame em agosto de 1963. Irmã Mary Norene fez sua 
profissão religiosa em 16 de agosto de 1966.  

 Fez seu Bacharelado em Artes na Universidade Thomas More e seu Mestrado em 
Educação na Universidade Xavier. Seu primeiro apostolado foi como professora da primeira 
série na Sacred Heart School, Bellevue, Kentucky. Mais tarde, enquanto trabalhava na St. 
Columban School, Loveland, OH, foi a mentora da construção de uma trilha natural na área 
arborizada atrás da escola. Além de dar aula nas séries iniciais na Arquidiocese de 
Cincinnati, Ohio, e na Diocese de Covington, Kentucky, os 50 anos como educadora 
incluíram ser diretora na St. Michael School, Bellevue, e na St. Edward School, Cynthiana, 
KY. Seu apostolado final foram quatorze anos na Escola Montessori Prince of Peace em 
Covington.  

 Quando a Irmã Mary Norene foi diagnosticada com a doença de Parkinson, 
transferiu-se para St. Joseph Heights em 2016. Embora houvesse dias bem difíceis, podia 
ser encontrada no computador procurando imagens de pássaros ou borboletas. Ela 
desenvolveu livros para crianças sobre natureza e borboletas. Amava dar vida à ciência. 
Com a ajuda dos funcionários, produzia xarope com a seiva coletada das árvores (maple 
trees) ou construía uma rede de casulos onde as larvas emergiam como borboletas 
algumas semanas depois.  

 No início deste ano, a saúde da Irmã Mary Norene tornou-se mais frágil. 
Testemunhamos um forte vínculo familiar nas últimas semanas, quando suas irmãs e irmãos 
vinham passar tempo com ela. Na manhã de 31 de março, pacificamente, retornou à casa 
do Pai. A maior paixão da Irmã M. Norene era seu chamado para servir a Deus e às crianças. 
Seu amor pela ciência e pela natureza tocou a muitos, jovens e adultos. Ela será lembrada 
por sua perseverança e por nunca se render ao diagnóstico da doença de Parkinson. Sua 
força inspirou a todas nós.  

 Que ela possa viver na alegria e na paz da acolhida amorosa de Deus por toda a 
eternidade. 


