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IRMÃ   MARIA  BRITTA 
 
Monika FORTMANN  ND 6265 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 12 de maio de 1946 Lutten, povoado de Vechta, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 25 de março de 1968 Vechta, Marienhain 
Data e Lugar da Morte: 19 de janeiro de 2014 Vechta, Marienhospital 
Data e Lugar do Funeral: 25 de janeiro de 2014 Vechta, Marienhain,Cemitério Conventual 

 
 
Irmã M.Britta pediu para não escrevermos um relato detalhado de sua vida. Respeitamos 
seu desejo.  
 

“O Senhor é minha luz e minha salvação”. Sl 26 
 

A vida de Irmã Maria Britta era marcada pela crença de que Deus está aí para ela e 
que essa luz forte a acompanha durante toda a sua vida.  

Passou sua infância e juventude junto com seus 10 irmãos em Lutten, povoado de 
Vechta, num ambiente profundamente religioso. 

Em 1965, Monika Fortmann ingressou em nossa Congregação, em  Vechta, 
Marienhain, e na vestição recebeu o nome de Irmã Maria Britta. 

Após seus estudos de 1974 – 1979, tornou-se totalmente empenhada no 
apostolado de ensino na Liebfrauenschule, em Cloppenburg. Por muitos anos, organizou 
com grande alegria atividades de lazer para meninas, durante as férias. Muitas antigas 
estudantes ainda hoje falam sobre elas com muito entusiasmo e gratidão. 

Durante vários anos, Irmã Maria Britta participou da organização de dias de retiro 
para estudantes no Centro da Juventude, em Vechta. Sua maneira amável e aberta 
tornou-lhe fácil entrar em contato com as jovens e seus encontros positivos com Irmã M. 
Britta deixaram profundas marcas nelas.  

Em 1992, ela assumiu a administração da Casa Santo Antonio (Antoniushaus) em 
Vechta, um centro de formação e retiro da propriedade da Diocese, e era responsável 
pelas necessidades desta instituição que assumiu com toda a sua força, energia e ideias 
sempre novas. Acolhia cada pessoa com sua maneira alegre, mente aberta e manteve 
muitos contatos durante anos.  

A saúde de Irmã M. Britta estava declinando, durante as últimas semanas. Na terça 
feira, 14 de janeiro de 2014, foi levada para o hospital em Vechta, onde devolveu sua vida 
nas mãos do  bom Deus, à tardinha do dia 19 de janeiro de 2014.  

   Acreditamos que Jesus, que era sua luz forte e salvação, chamou-a para junto de 
si e completou sua vida em seu amoroso abraço. 


