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“Senhor, confio em ti, em tuas mãos entrego meu espírito”. 
 

 O nome de batismo da irmã Maria Dietlind era Maria Engeline, mas todo mundo a 
chamava de Maria. Ela cresceu com 6 irmãos, 2 irmãos e 4 irmãs, numa pequena vila do 
condado de Cloppenburg. Seu pai morreu quando Maria tinha 10 anos. A vida em sua cidade 
natal foi marcada pela fé e, em idade precoce para aquele tempo, ela foi autorizada a receber 
silenciosamente sua primeira comunhão, em 1936. 

 Depois de completar a escola primária e secundária básica, trabalhou como babá, 
numa família e, em seguida, na fazenda dos pais, por dois anos. Foi aprendiz de cozinheira na 
Vincenzhaus, em Cloppenburg, onde veio a conhecer as nossas irmãs. Parece que aqui ela 
reconheceu seu chamado à vida religiosa. 

 Em 15 de agosto de 1951, a Irmã Maria Dietlind fez vestição, em Ahlen. A sua irmã 
Josefa, Irmã Maria Bathilde, que era um ano mais velha do que ela, tinha entrado em nossa 
congregação três anos antes. Ela morreu em 2008, perda que afetou profundamente a vida da 
Irmã M. Dietlind. As duas irmãs tinham uma relação de confiança e passaram muito tempo de 
suas férias juntas - muitas vezes em Münster, onde visitavam sua tia, franciscana. 

 À  Ir. M.Dietlind foram confiados diferentes ministérios, em vários conventos da nossa 
província. Depois de sua formação como costureira, em Paderborn, trabalhou na Vincenzhaus, 
em Cloppenburg, por muitos anos. Ela ensinou o trabalho com agulha para crianças e também 
era responsável pela capela. Esse tempo foi muito importante para ela; até sua morte, falava 
sobre isso, sempre de novo, com grande entusiasmo. As alunas ficavam felizes por aprender 
tricô, bordado, costura e, muitas vezes, vinham, à tarde voluntariamente, para aprender mais. 
Prontamente esperavam na frente da sala de aula por algum tempo. 

 Naquele tempo também completou um curso de catequese. Após a conclusão do 
curso, em 1980, foi enviada pela Igreja a dar instrução religiosa em sua paróquia.  

   De 1988 a 2009, exerceu o serviço de recepcionista da Liebfrauenhaus Vechta onde 
também era responsável pela sala de costura. 

 No início de 2009, foi para enfermaria em Marienhain e começou sua merecida 
aposentadoria. Tivemos a impressão de que alguns novos aspectos de sua personalidade 
tornaram-se evidentes durante estes últimos anos: tornou-se mais equilibrada, ria muito mais e 
compartilhava suas experiências de forma humorística e original. 

 Quando contraiu uma infecção, no final da semana passada da qual não se recuperou, 
apesar do tratamento médico; sabíamos que o fim de sua vida se aproximava. Na quinta-feira, 
maio 19, 2016, Deus completou a sua vida e ela a devolveu nas mãos de nosso bom Deus. 


