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IRMÃ MARY ANITA
Elizabeth MORRIS ND 4915

Província Maria Regina, Coesfeld,
(Casa Stella Maris, Kettering, Inglaterra)
Data e Lugar do Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Date e Lugar do Sepultamento:

22 de dezembro de 1924
25 de agosto de 1952
13 de janeiro de 2015
22 de janeiro de 2015

London, Reino Unido
Hoddesdon, Reino Unido
Hospital Northampton, Reino Unido
Kettering, Reino Unido

Elizabeth Morris nasceu em Londres e recebeu sua educação em várias escolas
conventuais no Reino Unido, incluindo a Irlanda. Após os anos escolares começou a sua
formação como enfermeira com as Filhas da Cruz em Hale, Cornwall. Aqui encontrou
Eileen Evans (mais tarde Irmã Mary Bernadette) e permaneceram amigas por muito tempo.
Seu contato com as Irmãs de Notre Dame - Sisters of Our Lady (como nossas Irmãs são
conhecidas na Inglaterra) começou em Wimbledon onde as Irmãs estavam cuidando do
Delegado Apostólico, Cardeal Godfrey. Teve a experiência de muitos incidentes
humorísticos, pois as Irmãs tinham vindo recentemente da Alemanha e sua linguagem e
cultura eram muito diferentes!
Em 1949, Elizabeth pediu permissão para ingressar na comunidade em Hoddesdon
onde tinha sido uma visitante. Ela foi a primeira postulante inglesa, noviça e Irmã e
experimentou muitas situações diferentes e difíceis. No ano seguinte, Eileen Evans se uniu
a ela e no próximo ano Eileen Gleeson (Irmã Mary Therese). A nova postulante continuou
com trabalhos domésticos nas duas casas em Hoddesdon, Stella Maris e St. Cross. Em
1959, a Irmã retomou seus estudos, desta vez a formação de professora, em Liverpool.
Tendo completado a sua formação e adquirido suas qualificações, ela lecionou em nosso
curso médio em Kettering até que ele fechou em inícios dos anos setenta. Suas alunas
passavam nos exames, pois dava-lhes um tempo extra. Muitas delas mantiveram ainda o
contato até a sua morte. Um de seus últimos cartões era de uma de suas alunas. Todas
elas lembravam a “Irmã Liz”, como a chamavam.
Quando fechou a escola, a Irmã retornou à sua formação de enfermeira. Fez vários
e diferentes cursos no campo da medicina enquanto morava num pequeno apartamento a
leste de Londres. De volta, as Irmãs estavam envelhecendo e havia necessidade de
cuidados. Ela voltou para casa para tomar o cuidado delas. Seu trabalho continuou no
hospital local em Kettering onde ela treinou enfermeiras, muitas das quais nós
encontramos quando estivemos lá. Ela continuou seus próprios estudos em várias
terapias. Nos últimos anos, caminhava pelas estradas conversando, escutando, ajudando,
levando a Eucaristia para muitas pessoas confinadas a suas casas.
Há alguns anos, ela caiu e quebrou o quadril. Isto a levou à hospitalização e levou
algum tempo para se restabelecer. Inicialmente foi difícil ela o aceitar, aos poucos
concordou de ir para a Casa Nazaré em Northampton para ser ajudada. Aí seu corpo
começou a enfraquecer. Não pode mais caminhar e não conseguia ter a cabeça
levantada.Um vírus na casa fez com que tivesse de ir para o Hospital onde permaneceu
por algumas semanas, antes de ela falecer, devido a uma pneumonia. Pudemos visitá-la
diariamente e estivemos presentes quando passou calmamente desta vida para a outra.
Ela será lembrada muito além das estradas desta cidade.

