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“Esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que vai transformar 
nosso corpo miserável, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso.” Fil 3, 20-21  

Irmã Maria Siegfrieda, Anna Röhling, nasceu em Kirchhellen, era a mais nova dos cinco 
filhos de Heinrich e Mechtilde Röhling. Seu pai era um encanador autônomo e engenheiro de 
calefação, e assim as crianças cresceram numa casa grande com aprendizes e trabalhadores 
que tinham completado seu aprendizado e desde pequenos aprenderam a ajudar no trabalho 
no lar e em companhia de seu pai. 

Ao mesmo tempo, Anna frequentou a escola vocacional agrícola. Porém não pode 
terminá-la devido aos violentos bombardeios e às desordens da guerra. 

Após completar seu ano de serviço obrigatório – determinado pelos Sociais 
Nacionalistas – numa casa doméstica não recomendável em Kirchhellen, ela assumiu o serviço 
de casa de sua mãe doente e acompanhava regularmente sua irmã cega em seu emprego.  

Em Duisburg-Speldorf e na Casa Lar Vincenz (Vincenzheim) em Aachen, Anna 
completou suas capacidades no cuidado da casa e lá também encontrou as Irmãs de Notre 
Dame. Sentiu-se fortemente atraída pelo estilo de vida e por seu compromisso aos idosos e 
deficientes de modo que ela também se sentiu chamada por Cristo para segui-lo como Irmã de 
Nossa Senhora e no dia 15 de agosto iniciou sua formação religiosa em Mülhausen. 

Depois de trabalhar nas cozinhas em vários conventos e completar sua formação no 
cuidado da casa em Geldern, Irmã Maria Siegfrieda foi transferida para Vossenack em 1967, 
onde dirigiu a cozinha na casa “Gescheister-Louis-Haus, uma residência para pessoas idosas, 
até 1984. Preparando as refeições diárias para as residentes, Irmãs e hóspedes, ela deu 
grande importância a uma nutrição saudável e diversificada. Procurou especialmente dar a 
suas aprendizes um conhecimento bom e sólido e promovê-las em tudo que era possível. Por 
muitos anos, foi membro da banca examinadora 

na escola vocacional em Düren durante os exames do lar das aulas de economia.  

De 1984 até o fechamento da Casa Cäcilia, em Bonn em 1997, Irmã Maria Siegfrieda 
estava também encarregada da cozinha, de acordo com sua capacidade física. 

Em 2007, foi transferida para o Salus em Mülhausen por causa de insuficiência cardíaca 
e outros sinais de sua idade avançada. Irmã M. Siegfrieda era social e de coração aberto, 
gostava das atividades oferecidas pelo Serviço Social e pelas Irmãs e quando o tempo era 
favorável, gostava de  caminhar no parque em torno da Casa Salus e o convento. Sempre 
manteve bons contatos com sua família e passava as férias com sua irmã cega até que esta 
faleceu. 

De manhã cedo, no dia 13 de dezembro de 2014, inesperadamente Deus lhe ofereceu a 
plenitude de sua esperança pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que mudará seu corpo 
miserável num corpo glorioso, conforme nos é prometido em Fil 3,20-21. 


