
Notícia de Falecimento 
 

IRMÃ   MARIA  HILTRAUDE ND 4297 

 

Maria KUBALLA 
 
 
 
Província aria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 25 de março, 1926  Kranstädt (Kranowitz), Upper Silesia 
Data e Lugar da Profissão:: 01 de setembro,1953 Coesfeld 
Data e Lugar da Morte: 02 de maio, 2016  Coesfeld, Kloster Annenthal 
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Pertenço ao Senhor. 

Estou completamente à sua disposição. (Lc 1,38) 

 
A Irmã Maria Hiltraude cresceu com 2 irmãs e 8 irmãos, em Kranstädt, Alta Silésia. 

Pela expulsão, no final da Segunda Guerra Mundial, ela foi para Minden, na Westfália. Lá, 

trabalhou na área de acolhimento de crianças e como assistente da educação infantil, 

num lar para criança, de 1945-1950; ela também se envolveu na vida da juventude 

católica feminina, em sua paróquia. 

Naquela época, conheceu as Irmãs de Notre Dame e pediu admissão em nossa 

Congregação. Em 1950, começou seu postulantado em Ahlen. Apenas seis anos mais 

tarde, a então Superiora Geral, Madre Maria Vera, a levou para Roma, depois de uma 

visita à Alemanha, como um "presente", como ela anunciou à superiora local da Casa-

Mãe. Em 1958, a Irmã. Maria Hiltraude fez sua profissão perpétua, na casa-mãe. 

A Irmã Maria Hiltraude viveu na comunidade internacional da Casa Mãe por 50 

anos. Compartilhou o extenso campo de trabalho na secretaria, e foi apreciada como um 

colaboradora fiel e atenciosa. A comunidade podia contar sempre com o seu apoio, 

quando havia atividades ou festas especiais ou quando as irmãs tinham desejos pessoais. 

Ela mesma preferia ficar em segundo plano. A Irmã Maria Hiltraude gostava de rir.Tinha a 

capacidade de maravilhar-se e regozijar-se com todo seu coração. Mas isso não escondia 

sua profunda seriedade e uma certa ansiedade nervosa, que pode ter sido causada por 

suas experiências durante a guerra e os anos de pós-guerra. Ela evitava falar sobre isso. 

Em 2007, a Irmã M. Hiltraude voltou para a sua província de Coesfeld. A transição foi difícil 

para ela, e o aumento as aflições da idade avançada e das doenças também não foram fáceis de 

suportar. Ela se propos adotar uma visão positiva e aceitar a situação. A oração e a conexão com 

suas co-irmãs e sua família extensiva deu-lhe força e encheu-a de gratidão. Ela disse uma vez: 

"Eu acredito que o FIAT de MARIA foi colocado em meu berço como um exemplo a seguir, porque 

eu nasci no dia 25 de março, a Festa da Anunciação do Senhor". Deus pronunciou o seu SIM e 

graciosamente completou sua vida. 


