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“O Senhor é o baluarte de minha vida, a quem eu temerei?” Sl 27,2 
 

Irmã Maria Redempta, Hildegard Praegla, nasceu em Lippitz, Leste da Prússia, e 
passou os primeiros sete anos de sua vida com seus quatro irmãos na fazenda de seus 
pais. O pai foi morto durante os últimos dias da guerra, a 01 de maio de 1945. Em janeiro 
de 1945, a família foi expulsa pelos poloneses. Após a fuga de várias semanas, 
encontraram um novo lar em Ristedt, Distrito de Bremen. 

Depois de concluir a escola, Hildegard aprendeu  culinária e as tarefas domésticas 
com nossas Irmãs em “Haus Meeresstern” – casa de férias para crianças da Ilha de 
Wangerooge. Em 1960, pediu admissão à nossa Congregação.  

Após a sua formação, Ir. M. Redempta, trabalhou em diversas casas, 
especialmente na cozinha. Visto ter demonstrado dons especiais nesta área bem como no 
trato com pessoas jovens, teve a formação de governanta na Liebfrauenschule em 
Geldern. Trabalhou depois em Nottuln e Ahlen até que iniciou o seu trabalho na cozinha 
na Studentinnenbuse (Casa de Estudantes) em Münster em 1976. 

Ir. M. Redempta cuidou carinhosamente em benefício das jovens confiadas a ela, 
proporcionando lhes aconselhamento e apoio. Várias permaneceram em contato com ela 
por muitos anos. 

Em 2005, sua doença grave foi causa de uma grande mudança em sua vida que a 
levou a ser transferida de Münster para a Enfermaria do Kloster Annenthal, em 2009. 

Seguiram meses difíceis até que finalmente se sentiu em casa aqui. Durante este 
processo, as funcionárias e as dos serviços sociais, bem como suas coirmãs a apoiaram 
com grande paciência, especialmente, Ir. M. Hermtrud que ela conhecia desde Münster e 
a quem se sentia intimamente ligada. (Ir. M. Hermtrud   faleceu em dezembro de 2013). 

Um de seus lemas era, “Desde que exista Deus, eu posso ser o que sou”, foi 
certamente uma grande ajuda para Ir. M. Redempta.  

Devido à sua doença que progredia muito, Ir. M. Redempta dificilmente era capaz 
de se comunicar. Entretanto, de vez em quando era ainda capaz de nos dar o  grande 
dom de seu sorriso atraente que permaneceu inalterável. 

Que ela descanse agora para sempre nas mãos de nosso bom Deus! 


