Aviso de Falecimento

IRMÃ MARIA LAURINA

ND 4727

Elisabeth HIEBEL

Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:

18 de novembro, 1927
03 de setembro, 1956
16 de janeiro, 2020
22 de janeiro, 2020

Maffersdorf/Sudetenland, Alemanha
Mülhausen
Mülhausen, Haus Salus
Mülhausen, Cemitério conventual

“Na morte, nossa vida nos foge, mas apenas cai de uma das mãos de Deus para a outra”.
(Encontramos essas palavras escritas à mão em seu curriculum vitae)
Começamos lendo o que foi escrito pela própria Irmã Maria Laurina:
“Nasci a 18 de novembro de 1927 em Maffersdorf, no distrito de Reichenberg (Sudetenland).
Cresci na segurança da casa paterna com minha irmã cinco anos mais nova. Frequentei a escola
primária por cinco anos e depois a chamada escola cidadã por três anos. Devido à morte prematura de
meu pai, minha mãe teve que administrar os negócios (madeira e carvão) e nossa pequena lavoura com
a ajuda da minha avó. Então, começou a II Guerra Mundial e a situação se tornou cada vez mais difícil,
de modo que nós, crianças, compartilhávamos das preocupações e necessidades. Como a guerra foi
perdida, fomos expulsas. Em 15 de julho de 1945, a Gestapo tcheca ordenou que deixássemos tudo em
três horas - exceto o que cabia em algumas sacolas de mão - e caminhões nos levaram para o interior
da República Tcheca onde, como detentas, fomos obrigadas a ajudar os agricultores nos campos.
Catorze meses depois, pouco antes do início do inverno, fomos levadas para a Saxônia-Anhalt
(ocupada pelos russos). Devido à superpopulação, as pessoas não gostaram da nossa presença e
tivemos que ganhar a vida sob as mais duras condições.
Devido à morte precoce de nossa amada mãe, em 1950 fomos morar com parentes perto de
Koblenz, na Alemanha Ocidental. Por meio do padre da cidade, conheci as Irmãs de Notre Dame, que
trabalhavam na clínica ortopédica de Engers. Em 1953, ingressei na então Casa Provincial/Casa Mãe
em Mülhausen. Durante o noviciado, me formei em economia doméstica e comecei minha formação
como enfermeira. Após o exame estadual, trabalhei em Engers. Como a clínica precisava de
fisioterapeuta, estudei fisioterapia e, dois anos depois de passar no exame estadual, comecei a
trabalhar nesta área especial. Em 1981, fui transferida para Bonn, Haus Maria Einsiedeln, para cuidar
de idosos. Seis anos depois, fui transferida para Mülhausen, Haus Salus, onde procurei ajudar e
acompanhar as irmãs idosas e doentes sempre que possível”. Até aqui, partilha da Irmã Maria Laurina.
A irmã viveu sua vida religiosa em genuína e íntima união com Deus. Durante a vida ativa,
doou-se completamente demonstrando total comprometimento com seu apostolado. No entanto, ela
sempre encontrava uma forma de contribuir ativamente com a comunidade nos dias de festa. Suas
contribuições divertidas e bem-humoradas no carnaval, por exemplo, eram muito apreciadas.
Sua doença, longa e grave, não correspondeu às suas expectativas. Ela queria ser arrancada
abruptamente da vida e do trabalho. Não foi fácil para ela suportar as limitações da saúde, a visão e a
audição reduzidas e as enfermidades físicas.

Lhe foi especialmente doloroso que Deus tivesse chamado sua irmã mais nova a eternindade
antes dela. Ela se sentia muito ligada aos parentes e aos nossos colaboradores e se interessava pela
vida deles.
Em suas notações, diz: “Ansiosamente espero meu último dia e espero que Deus me receba em
Seu amor misericordioso”. Temos Certeza de que ela encontrou sua segurança e seu lar na eternidade.

