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IRMÃ MARIA SERAPHIA

ND 4744

Johanna Heck
Província Maria Regina, Coesfeld / Alemanha
Data e Lugar de Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Data e Lugar do Funeral:

10 de outubro, 1926
08 de setembro, 1958
17 de setembro, 2016
23 de setembro, 2016

Roetgen,County Aachen, Alemanha
Mülhausen
Mülhausen, Enfermaria
Mülhausen, Cemitério conventual

A irmã Seraphia era a filha mais velha de Leonhard e Maria Heck. Ela e seus seis irmãos
mais novos passaram uma infância e uma juventude felizes, marcados pelo ambiente católico
do do norte Eifel, perto da fronteira belga.
Johanna frequentou a escola católica primária e secundária básica, em Roetgen. Depois
de terminar o ano obrigatório para asmeninas, prescrito pelo Terceiro Reich, continuou a sua
sua formação numa escola de economia doméstica, em Aachen. Em Aachen, ela também
começou seu treinamento de cuidadora de crianças, que ela concluiu com sucesso.
De 1944 em diante, Roetgen ficou no meio da zona de batalha dos esquadrões
americanos e alemães. Um grande número de soldados morreu e a população civil teve que
deixar suas casas. Depois da guerra, eles voltaram para suas aldeias e florestas
completamente destruídas. Devido a essa situação, Johanna só pode concluir seu ano de
estágio como cuidadora de crianças, em 1946. Ela trabalhou neste serviço em diferentes
famílias, até 1954. O seu desejo de se tornar uma enfermeira pediátrica não poderia ser
cumprido porque durante os anos pós-guerra, toda a nergia era necessária para o trabalho de
reconstrução.
A partir de 1954, Johanna trabalhou na casa das crianças, Maria Helferin, em Leuth,
onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. Seu desejo de oferecer toda a sua vida a Deus
tornou-se cada vez mais forte, de modo que ela entrou na congregação das Irmãs de Notre
Dame, em Mülhausen, no dia 15 de outubro de 1955. Depois de sua formação religiosa, a Irmã
M. Seraphia trabalho em diferentes casas de crianças em Duisburg-Ruhrort e Kempen e no
sanatório Maria Helferin. Ela amava as crianças e as crianças amavam a Irmã pequena que
estava sempre lá, para eles.
Infelizmente, ela só trabalhou por um curto período de tempo nesse apostolado, porque
em 1974, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, que gradualmente a levou da
dificuldade inicial de caminhar, à paralisia completa. Ela foi transferida para Haus Salus em
Mülhausen, onde ainda ajudou na recepção, numa cadeira de rodas, por quatro anos.
A partir de 1978, Irmã M. Seraphia tornou-se cada vez mais necessitada de cuidados.
Durante os últimos cinco anos, não conseguia mais sair da cama. Era incapaz de se mover ou
falar. A irmã M. Seraphia era uma irmã de mente aberta. Até que pode, gostar de ler, de
participar nas orações da comunidade e da vida comunitária. Era feliz por participar da
eucaristia, através da tv e das orações da liturgia das horas, na capela. Amava prestar atenção
em outros interesses Programas.
A Irmã M. Seraphia estava muito grata pelo bom cuidado e pela amabilidade das
enfermeiras geriátricas e co Irmãs. Recompensava-as por sua gentileza, paciência e sorriso
satisfeito. Ela sempre manteve um contato próximo com sua família. Quando ela não
conseguia mais entrar em contato com eles, eles a visitavam regularmente. Na manhã de 17
de setembro, nosso bom Deus terminou seu longo sofrimento, chamando-a gentilmente para
casa, onde agora desfruta da plenitude da vida, em Seu abraço eterno.

