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Irmã Maria Leonia nasceu em Duisburg-Meiderich como a primeira filha de Gottfried e 

Gertrud Figger. Junto com três irmãos mais novos e duas irmãs, passou uma infância muito feliz 
na região do Ruhr, que era próspera por causa da indústria do carvão e do aço. De um lado, essa 
região era marcada pelo trabalho difícil e argumentos políticos e, de outro lado, por uma forte 
união entre os católicos, resistindo contra o comunismo e o socialismo nacional.  

De 1930 a 1938, Marianne frequentou  a escola básica e secundária e depois de completar 
o décimo ano obrigatório de serviço social como ajudante no trabalho doméstico de sua família. 
Aprendeu datilografia e estenografia e de 1939 a 1945, trabalhou como secretária nos trabalhos 
de aço da Klöckner Agência, em Duisburg.  

Através do Jardim de Infância, por seu trabalho com jovens na paróquia e por cursos de 
costura e culinária chegou a conhecer as Irmãs de Nossa Senhora ainda jovem e a 31 de janeiro 
de 1947, tornou-se postulante em Mülhausen. Irmã Maria Leonia era muito talentosa quanto a 
trabalhos domésticos, especialmente na costura. É  por isso que depois de sua profissão e após 
lecionar em Lares de Crianças e num Jardim de Infância por um pouco de tempo, ela serviu como 
costureira em várias casas. De 1954 a 1969, assumiu este trabalho no  Generalato em Roma e 
em diferentes casas da Província italiana. 

Em 1969, voltou à Casa Provincial em Mülhausen e trabalhou na administração da 
Liebfrauenschule até 1997. Depois de sua aposentadoria, ajudou na Sala de Costura de Salus, lar 
para nossas Irmãs idosas, até 2003 e a partir de 2004 também passou seus anos de crepúsculo 
lá. 

Os contatos com sua família eram muito importantes para ela e pode partilhar com alegria 
seus encontros com os irmãos, sobrinhas e sobrinhos. 

Irmã Maria Leonia era determinante, vigorosa e animadora. Essas características 
marcaram suas atividades desde muito jovem – durante o tempo do Nacional Socialismo, quando 
arriscou sua vida, datilografando as homilias do Bispo de Münster, o Bispo von Gallen, com 
múltiplas cópias, durante a noite e depois as distribuía na cidade junto com outras jovens das 
paróquias.  

Irmã Maria Leonia tinha o talento musical, aprendeu a tocar piano e harmônio e tinha uma  

ótima voz de soprano a qual ela usou com grande entusiasmo para louvar a Deus e nas 
celebrações e festivais. Enquanto esteve em Mülhausen, cantou em três diferentes corais ao 
mesmo tempo: no coro das Irmãs, no coro da igreja paroquial e no coral dos pais, professores e 
estudantes da Liebfrauenschule (escola das irmãs). 

Durante os últimos anos de sua vida, seus sofrimentos físicos pioraram por causa a 
leucemia e fortes reações alérgicas e sua vivacidade deu lugar a um certo isolamento. Confiando 
na ajuda de Deus, tentou viver os sofrimentos da velhice e assim completar a última parte de sua 
longa vida.  

No dia 26 de agosto foi levada ao hospital em Kempen onde Deus a chamou a si 
inesperadamente, na tarde de 27 de agosto. Que Deus lhe conceda sua paz e a encha de paz  de 
louvor da vida eterna. 


