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Irmã Maria Liboria era a filha mais velha do agricultor Wilhelm Strätker e de sua esposa Paula 
Sendes. Com seus 5 irmãos mais novos, gostava da vida na fazenda: a semeadura, o cultivo e a 
colheita. Ela ajudava no trabalho de casa, no jardim e na lavoura. Seu grande talento culinário 
tornou-se óbvio já na infância e na juventude, determinando sua vida e seu apostolado futuro. 

Anna frequentou o Ensino Fundamental em Nottuln e a escola de economia doméstica em 
Ratingen onde se formou como governanta qualificada. Durante os vários cursos teóricos e 
práticos, Irmãs de Notre Dame foram suas professoras e formadoras e, nesta convivência, sentiu o 
chamado à vida religiosa. 

Em 15 de novembro de 1958, iniciou sua formação religiosa no Centro Provincial em Mülhausen. 
Na vestição recebeu o nome de Irmã Maria Libora. Depois da primeira profissão, frequentou a 
faculdade de economia doméstica e, em seguida, o seminário público para professores de escolas 
profissionalizantes em Frankfurt.  

Em 1969, após completar seu estágio com mais um exame, foi transferida para a Saint Joseph 
High School em Rheinbach. Lá, trabalhou como professora nos cursos profissionalizantes até a sua 
aposentadoria em 1996. 

Entre 1996 e 2007, foi superiora local e pessoa de contato para a escola em Rheinbach. Foi 
durante este tempo que a escola foi entregue à Arquidiocese de Colônia e a comunidade religiosa 
em Rheinbach foi fechada, mais precisamente, em 1999. Estas duas ocorrências foram muito 
difíceis para ela porque estava profundamente enraizada em Rheinbach. 

Depois de uma curta permanência na Residência Maria Einsiedeln em Bona e 4 anos de serviço na 
Casa de Hóspedes da Abadia Benedictina em Gerleve, em 2013 foi transferida para a casa das 
Irmãs idosas em Mülhausen, ajudando em diferentes serviços da casa. Sempre preparava a liturgia 
com carinho especial. 

A Irmã Maria Liboria era admirada e amada como professora que sabia motivar seus estudantes. 
Com eles, preparava deliciosos buffets e uma variedade de bolos e biscoitos para eventos 
especiais, como reuniões de turma e bazares. Por 30 anos fez parte do Conselho Paroquial da 
Paróquia Saint Martin onde ela também enriquecia os vários eventos com suas habilidades de 
cozinha e panificação. Seus ex-alunos e conhecidos ainda usam o seu livro de receitas manuscrito. 

Na Comunidade era muito solícita e atenciosa. Sabia contar histórias de forma interessante e 
humorística e tinha um bom senso de humor. 

Tinha um amor especial pela missão da Uganda, com a qual mantinha contato permanente, além 
de enviar pacotes que preparava com muito amor. Mantinha e estimulava o contato com os 
doadores. Uma vez, ela mesma visitou a Uganda. Lá, tentou motivar a equipe da cozinha e os 
estudantes para fazer uso da culinária alemã. 

Durante toda a vida manteve contato frequente com sua numerosa família. Pouco tempo antes da 
sua morte repentina e inesperada, havia passado alguns dias em visita à família. 

Que o bom Deus acolha a Irmã Maria Liboria para a ceia nupcial eterna em seu reino celestial, ela 
que demostrou notável hospitalidade para tantas pessoas durante sua vida.  


