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Berta era a mais nova de sete filhos de Franz Schwienbacher e Veronika Zöschg. Duas irmãs, com 
quem a Irmã Maria Francesca permaneceu muito unida, ingressaram na comunidade Franciscana. 
Como aprendiz em Torino, Berta veio a conhecer as Irmãs de Nossa Senhora, ficou fascinada com 
o carisma delas e decidiu juntar-se a elas na sua jornada. 

Como filha das montanhas, e mais ainda do Val d’Ultimo, um dos vales mais bonitos da região de 
Alto Adige, ela, fiel e zelosamente, guardou a privacidade silenciosa e a delicadeza, que distingue a 
beleza de suas montanhas. Em toda a sua vida, manteve e cultivou o sentido da beleza e da 
harmonia. Como sacristã, sabia decorar nossas capelas com bom gosto, revelando um talento 
artístico escondido. 

Durante sua jornada silenciosa, ofereceu serviços preciosos em quase todas as casas da 
Província/Delegação: Roma, Carpinone, Bolzano, Milão, Cadibona e Torino. 

Em Torino, onde trabalhou por 38 anos, tornou-se como que “uma instituição”. Sabia de tudo e 
conhecia todos, e todos sabiam a quem ir quando precisavam de algo. As crianças na escola 
estavam felizes quando alguma tarefa as levava para a portaria. Irmã Maria Francesca sabia 
escutar a elas com amor, e consolá-las. Professores, funcionários, pais e ex-alunos olhavam para 
ela com grande estima e vinham a ela para conselhos e quando precisavam de uma pessoa em 
quem podiam confiar.  

No seu trabalho, sempre foi aplicada. Isto foi expresso em sua agenda diária atualizada, para que 
assim nada fosse esquecido e ela não causaria nenhum problema a alguém. Tratava a casa como 
a dela, cuidando-a de todo o coração e com toda sua energia. 

Nos últimos anos, o trabalho tornou-se sempre mais e mais cansativo para ela, mesmo que 
procurou esconder sua dor para não ser um peso para sua comunidade local e a escola. A notícia 
do fechamento da escola e da venda da casa deixaram uma marca profunda no seu coração. Ela 
não conseguiu fazer tudo até o fim. Um dia, quando estava na recepção para abrir a porta para as 
crianças, ela sofreu um AVC e passou várias semanas no hospital, após o qual foi necessário levá-
la para Roma. Sua doença e a partida de Torino, sem ser capaz de retornar à sua amada casa, 
deixaram um grande vazio.  

Durante os últimos 15 meses de sua doença em Roma, foi um exemplo iluminador de paciência, 
gratidão e adesão completa à vontade de Deus. Seu sorriso pacífico atraiu e edificou suas co-Irmãs 
e todos os que entraram em contato com ela, oferecendo um vislumbre de sua grandeza interior e 
sua alegre simplicidade. 

Agradecemos ao Senhor pelo grande dom que a Irmã Maria Francesca foi para nossa 
Congregação através de seu testemunho silencioso. 

Agora em que ela vive na casa do Pai e sabe o que precisamos, pedimos que ela interceda por 
nós, para que possamos completar a obra que nos foi confiada pelo nosso bom Deus. 

R.I.P. 


