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Irmã Maria Theodosa Block, Elisabeth Block, era a mais velha entre os oito filhos 

de seus pais, o agricultor Hermann Block e sua mulher Josefine Block, nascida Reeken. 
Foi batizada na igreja paroquial santa Cäcilia, em Bösel. Lá também recebeu a primeira 
comunhão e o sacramento da confirmação. 

Em 1936, após terminar a Escola primária e secundária em Bösel, ela ficou na casa 
paterna. Auxiliou sua mãe e cuidou dos irmãos menores, incluindo o recém nascido, a 
criança mais nova. Duas de suas irmãs faleceram em tenra idade e um irmão foi morto na 
Rússia, durante a guerra. De 1946 a 1947, passou um ano com as Irmãs de Nossa 
Senhora, em Oldenburg, a fim de aprender as habilidades necessárias para dirigir uma 
casa. 

Em 1948, ingressou no noviciado das Irmãs de Nossa Senhora, em Mülhausen. 
Durante seu noviciado e depois da primeira profissão, trabalhou em lares de crianças. 
Após o seu terciado e os votos perpétuos, em Roma, em 1955, algumas vezes, exerceu a 
função de diretora, em Jardins de Infância e Lares de crianças, em Cloppenburg, 
Coesfeld, Marl, Vreden e Gescher. Visto que os recursos eram muito escassos em 
instituições de cuidados de crianças, dirigidos pelo Estado ou pela Caritas, durante os 
anos de cinquenta e sessenta, Irmã M. Theodosa, muitas vezes, teve de usar todas as 
suas energias para cuidar das crianças. De 1974 a 1976,  cuidou de suas coirmãs 
doentes na enfermaria na Casa Provincial, em Coesfeld. 

Em 1946, a Congregação lhe permitiu que cuidasse de sua mãe doente em Bösel. 
Durante esse tempo, seu irmão, que era o proprietário dos bens da casa paterna, faleceu. 
Depois da morte de sua mãe, em 1982, ela voltou para a comunidade. Cuidou das Irmãs 
idosas e ajudou nos trabalhos domésticos, em Marienstift em Gesher. Após a 
reorganização deste centro de cuidados, em 1996, continuou fazendo trabalho voluntário 
lá. Em 2006, ela mudou para o Kloster Annenthal, nosso centro de enfermagem.  

Irmã M. Theodosa era uma irmã discreta e honesta, que fazia seu trabalho sem 
agitação, de uma maneira calma. Por ocasião de seu Jubileu de Diamante, 60 anos após 
a profissão, a  paróquia em Gescher escreveu sobre o seu trabalho no Jardim de Infância, 
que ela era muito comprometida no trabalho e, depois de ter trabalhado no Jardim de 
Infância, ela cuidou com ternura dos idosos em Marienstift. Em 1996, o fechamento de 
Marienstift terminou seu contrato de trabalho lá. Como Irmã aposentada, só podia fazer 
trabalho voluntário, o que foi muito difícil para ela.  

Sua transferência para Annenthal foi um outro passo difícil para a Irmã. Embora 
tendo grandes sofrimentos, fielmente visitava uma coirmã doente de uma antiga 
comunidade até que a Irmã faleceu. Dois dias mais tarde, Irmã M. Theodosa seguiu-a 
para a casa eterna, o que foi uma surpresa para nós, porém correspondeu a sua própria 
expectativa.  

Que Deus recompense sua silenciosa dedicação  e sua fidelidade fraterna! 


