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IRMÃ   MARIA  BERNTRUD ND 5129 

 
 
Hedwig Menzel 
 
 
 
Proví ncia Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 10 de outubro de 1935 Bielitzfelde, Silésia - Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 15 de agosto de 1958 Coesfeld, Liebfrauenburg 
Data e Lugar da Morte: 26 de outubro de 2014 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e Lugar do Funeral: 30 de outubro de 2014 Coesfeld, Cemitério Conventual 
 

Senhor, em tuas mãos recomendo o meu início e meu fim!    Eduard Mörike 
 

Irmã Maria Berntrud, Hedwig Menzel, nasceu em Bielitzfelde, Salésia Superior, 
agora parte da Polônia. Com seus 6 irmãos e 4 irmãs gozou de uma infância feliz e sem 
cuidados  quando foram expulsos e tiveram de fugir. Após alguns meses, puderam 
retornar. Porém sua vida de família foi destruída quando o pai foi morto pelos poloneses 
em agosto de 1945 e a mãe morreu de fome e tifo a 26 de outubro de 1945. 

 
Essas experiências drásticas da infância marcaram profundamente toda a vida de 

Irmã Maria Berntrud. 
 
Em 1946, encontrou refúgio num novo lar com a família Gross-Hartmann em 

Recklinghausen. Após concluir seus estudos em 1950, ajudou na fazenda de seus pais 
adotivos por três anos.  Em 1953, Hedwig recebeu a formação culinária com nossas Irmãs 
no Lar de Crianças, em Handorf. Depois de sua formação religiosa, Ir. M. Berntrud 
trabalhou em diferentes lugares e em vários tipos de apostolado até 2005. Entrou em 
contato com muitas pessoas e gozou de grande popularidade. Amou muito todos aqueles 
que eram confiados a ela e os acompanhou nas situações de sua vida.  

 
Muitas pessoas irão agradecer o seu compromisso e são gratas por sua vida em 

nossa comunidade. 
 
Ir. M. Berntrud era grata a muitas pessoas e frequentes vezes expressou essa 

gratidão. Durante seus últimos dias, não era mais capaz fisicamente para fazê-lo. 
Certamente, é conforme o seu desejo que digamos “Obrigada” em seu lugar. Obrigada a 
sua família, suas coirmãs, todos os seus amigos e amigas que a acompanharam por 
dezenas de anos, especialmente durante a sua doença. Obrigada a suas colegas nos 
diferentes apostolados, especialmente na Liebfrauenschule, em Coesfeld.  

 
Nessa casa, Ir. M. Berntrud era muito respeitada durante os 28 anos de trabalho na 

recepção da escola; obrigada aos médicos, aos funcionários/as da casa, em particular 
àqueles/as da enfermaria que cuidaram de Ir. M. Berntraud com grande amor e 
competência durante os anos de sua doença. Na tarde do aniversário da morte de sua 
mãe, o bom Deus chamou-a para o lar de sua eterna glória. Que Deus lhe dê o descanso 
eterno! 


