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Irmã Maria Lynn (Ann Patricia Liederbach) nasceu em Clevelando,Ohio a 06 de outubro de 1928, 
primeira filch de Theodore e Anne Pejsa Liederbach.  Três outras crianças a seguiram: uma irmã-
Jean- e irmãos gêmeos, Teodoro Júnior e Tomás. Logo após sua graduação  na Notre Dame 
Academy, Patricia entrou no noviciado das Irmãs de Notre Dame a 8 de setembro de 1946, e fez 
seus primeiros votos três anos depois a 16 de Agosto de 1949. 

Após ter se graduado em Economia pela Universidade Católica da América, em Washington, D.C. 
bem como uma segunda graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Cleveland, Irma 
Mary Lynn foi professora na Escola Secundária em áreas de Cleveland e Elyria. Em 1960, a Irmã 
veio à Califórnia, onde continuou seu ministério na Educação Secundária. 

A Irmã serviu primeira como Professora e depois como Diretora no Colégio Pilarica em Trousand 
Oaks.   De1965 a 1970 e novamente de 1975 a 1984, a irmã foi designada para a Escola 
Secundária São Matias no Huntington Park como professor de economia e bibliotecária e também 
como moderadora do Clube da Biblioteca.  Em 1984, Irmã Maria Lynn integrou a comunidade 
provincial no Notre Dame Center em Thousand Oaks.  

Durante os anos que trabalhou no Center, Irmã Maria Lynn envolveu-se com o que seria sua 
“paixão”: Trabalho com os Detentos. A Irmã fazia visitas aos presos e/ou prisões dos arredores 
onde se tornou amiga de muitos dos presos pelos quais rezava diariamente. Várias vezes por ano, 
a Irmã escrevia um jornalzinho para “minha galera prisioneira” que ela batia trabalhosamente 
numa máquina manual. Embora as irmãs lhe oferecessem para escrever no computador, ela 
sempre agradecia, dizendo que o projeto era “seu trabalho de amor”. 

Como extensão do seu trabalho com os detentos, Irma Maria Lynn envolveu-se também com um 
programa que previa transporte gratuito para crianças que visitavam seus pais presos para o Dia 
das Mães ou dos Pai. Cada ano, a Irmã colocava um grande chapéu de palha decorado  e fitas no 
seu hábito religioso e fazia um apelo em favor dos prisioneiro na Igreja S.Pascoal Bailão, à 
medida que entravam para a Missa Dominical, pedia ajuda para apoiar o programa. Assim, 
durante anos, seu aparecimento annual possibilitou a inúmeras crianças a celebração do Dia das 
Mães e dos Pais. 

Por volta de 5 anos atrás, a saúde de Irmã Maria Lynn começou a declinar, mas foi depois de uma 
queda em 2012 que ela foi removida para a ala do Centro de Saúde, embora continuasse a 
participar na comunidade das orações e refeições. Quando ela não foi mais capaz de vir à capela, 
continuous a frequenter a missa diária e aproveitar várias atividades religiosas no EWTN. 

Nas última semanas, tornou-se evidente que Irmã Maria Lynn estava entrando pacificamente na 
fase final de sua vida. Na tarde de Terça-Feira, dia 27 de Maio, a Irma respondeu silenciosamente 
ao convite de seu Deus a quem ela tinha servido fielmente nos últimos 65 anos – “Venha, bendita 
do meu Pai! Receba como herança o reino preparado para você desde o começo do 
mundo…Porque eu era prisioneiro e você me visitou…Porque tudo o que você fez ao menor dos 
meus irmãos e irmãos foi a mim que o fez.” 

http://snd1.org/wp-content/uploads/2014/05/Lynn.png

