Notícia de morte

IRMÃ MARIA FRANZESKA
Paula RUMP

ND 3949

Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha
Data e Lugar de Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Data e Lugar do Funeral:

02 de outubro de 1923
17 de outubro de 1945
16 de dezembro de 2013
20 de dezembro de 2013

Lastrup, Alemanha
Mülhausen
Kloster Annenthal, Coesfeld
Cemitério Conventual, Coesfeld

Irmã Maria Franzeska, Paula Rump, cresceu com seus seis irmãos na casa paterna
em Lastrup, região de Cloppenburg.
Após completar sua escola, adquiriu alguns talentos profissionais em economia
doméstica e no hotel e restaurante de negócios. Usou sua experiência e capacidades durante
os dois anos de formação e ocupação como assistente na cozinha com nossas Irmãs em
Mülhausen e no Antoniusstift em Damme. Lá também tomou a decisão de ingressar em nossa
Congregação. Visto que não era permitido assumir uma profissão religiosa no nacional
socialismo da Alemanha, Paula Ramp iniciou a sua formação como enfermeira auxiliar no
hospital militar, em Ahlen, em 1943. Depois da confiscação de nossa Casa Mãe em
Mülhausen, nosso noviciado tinha sido transferido para a escola em Ahlen, que era usada
como um hospital militar. O treino oficial como enfermeira auxiliar capacitou-a para seguir
secretamente sua formação religiosa junto com outra jovem. Depois da guerra, em outubro
de 1945, completou seu noviciado e fez a profissão religiosa na Casa Mãe, em Mülhausen.
Até 1963, Ir. Franzeska estava encarregada da cozinha em diferentes instituições ,
respectivamente para um ou dois anos, tomando conta do bem-estar de estudantes, do
pessoal, de hóspedes e coirmãs. “Ela era uma boa cozinheira” disse uma coirmã, hóspedes a
louvavam “como excelente cozinheira”, antigas aprendizes e estudantes eram entusiastas
sobre suas saladas e seus talentos como padeira. Ir. Maria Franzeska de boa vontade
partilhava seus talentos para quem quisesse aprender dela. Criou uma atmosfera positiva na
cozinha e gostava de criar algo novo. Durante os primeiros anos de seu trabalho/apostolado,
prontamente aceitou as transferências relativamente frequentes entre Kempen e Pyrmont,
Vechta e Münster. Depois disso, assumiu a responsabilidade da cozinha para as habitantes
e hóspedes da Liebfraenstift em Münster por várias décadas de 1963 a 2002.
Para Irmã Maria Franzeska, a oração comunitária era tão importante como o seu
relacionamento pessoal com Deus. A oração era a fonte de sua vida que lhe deu força
também em diferentes tempos e em situações desafiantes. Gostava de música,
especialmente de eventos musicais nas igrejas. Em seu tempo livre, especialmente nas
férias, ela relaxava fazendo passeios com a bicicleta.
Mantinha íntimo contato com a família e gostava de encontrar-se com os familiares.
Durante o primeiro tempo de sua aposentadoria no convento do Kloster Annenthal , ela
continuava os passeios com sua bicicleta. Problemas com os ossos e cirurgias tornaram difícil
as últimas semanas de sua vida. Isto restringiu muito o seu entusiasmo sobre os 90 anos.
Entretanto, conscientemente, ela disse adeus a suas expectativas e abraçou a proximidade
do fim de sua vida. Assim, ela foi capaz de partir de nós na paz do Advento – e ir para a casa
do seu Deus e nosso Deus. Somos gratas à nossa querida Irmã Maria Franzeska e
agradecemos a Deus a sua presença entre nós!

