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“Meu desejo era ajudar minha mãe e irmãos, a fim de torná-los felizes, e então pedir 
admissão nas irmãs de Nossa Senhora...” Foi isto que então, Anna Esseling, escreveu em seu 
currículo de vida, em 1950. Era a quinta filha e tinha apenas 10 anos de idade quando seu pai, 
Heinrich Esseling, faleceu e a mãe, Adelheid Esseling, tinha de fazer o trabalho na lavoura da 
família, em Vreden-Ellewick, junto com os filhos. Naturalmente, era necessário ajudar no trabalho! 

Porém, como Anna escreveu, ela passou uma infância feliz com seus sete irmãos. Depois 
de concluir a escola, adquiriu uma porção de experiências práticas, trabalhando na lavoura paterna 
e em diferentes serviços domésticos de seus parentes.  Além disso, descobriu que gostava desse 
trabalho doméstico. 

“Profunda piedade “ marcou a vida da família Esseling, como escreveu o pároco naquele 
tempo. Isto talvez levou Maria à decisão de se tornar religiosa. Conhecia as Irmãs por muitos 
encontros e por seu apostolado. 

Ingressou no Noviciado em Coesfeld com a idade de 33 anos. Depois de sua formação 
religiosa, fez trabalhos domésticos na Liebfrauenstift, uma parte da residência em Münster. A partir 
de 1960, seu apostolado se concentrou mais e mais em cozinhar, padaria e trabalho na cozinha. 
Trabalhou nas cozinhas dos lares de crianças e internatos e, em 1979, recebeu a qualificação 
como mestra em ciência doméstica. 

A partir de então, cozinhou diariamente para as coirmãs, bem como para hóspedes famintos 
e deu cursos de culinária. Em Ramsdorf e em Warstein instruiu aprendizes em cozinha, artes 
domésticas, jardinagem e trabalho de lavanderia. Não estava apenas engajada em seu apostolado 
prático, porém também profundamente comprometida à vida espiritual da comunidade. Sua fé 
pessoal, a atitude positiva em relação à vida e sua gratidão eram muito convincentes. Alguns 
membros da paróquia, estando interessados, pediram à liderança provincial para oferecer também 
cursos de culinária para homens. Inicialmente, uma equipe de duas Irmãs ofereceu cursos para 
homens, num processo de experiência. A resposta dos novos membros e a experiência com eles 
foram muito positivas e encorajadoras. O curso de culinária de Ir. M. Stella Maris para homens 
tornou-se um evento regular, caracterizado pela alegria e uma atmosfera cordial – assim como em 
suas cozinhas conventuais. 

Em novembro de 1988, Ir. Maria Stella Maris caiu dos degraus altos e íngremes na casa em 
Warstein. Graças a Deus, as consequências não eram tão ruins: “apenas” quebrou ambos os 
pulsos. Apoiada por muitas Irmãs e amigas, venceu o choque e a dor pela confiança forte em Deus 
e pela autodisciplina. 

Ir. M. Stella Maris manteve íntimo contato com sua família. Mesmo após a morte de seus 
irmãos permaneceu muito ligada aos sobrinhos e sobrinhas, sobrinhos e sobrinhas netos, 
partilhando de suas alegrias e sofrimentos. 

A gratidão de Irmã M. Stella Maris foi muito impressionante. Não esqueceu o que considerou 
um dom e repetidamente agradeceu por isso. Naturalmente, a gratidão foi, muitas vezes, o 
conteúdo de sua oração, gratidão por uma vida de missão  cumprida. Uma de suas últimas 
palavras mal inteligíveis foi “Obrigada!” Agradeçamos a Deus por ela, que viveu por nós e conosco 
por um tempo tão longo! 


