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A Irmã Maria Richarda cresceu com seus três irmãos na família de comerciantes de August e                
Else Gassel. Nesta enorme casa de negócios, desde cedo as crianças aprenderam a assumir              
responsabilidades. Depois de terminar o ensino médio, Richarda fez um curso prático na             
Liebfrauenschule em Ratingen, o qual concluiu com o exame de administração de empresas. 

Enraizada no catolicismo realista da Westfália, a família era intimamente ligada às Irmãs de              
Notre Dame por duas tias, Irmã Maria Virgo e Irmã Maria Veritas, e uma tia-avó, Irmã Maria                 
Benediktine. Marcada pelos laços familiares e por conviver com as Irmãs de Nossa Senhora              
durante o tempo de sua formação, respondeu ao chamado de Deus e iniciou sua formação religiosa                
em maio de 1957.  

Após a profissão religiosa, frequentou o seminário profissional para professores de jardim de             
infância em Oedt e, nos anos seguintes, exerceu o apostolado como educadora em jardins de               
infância, lares infantis e internatos e, de 1970 a 1978, trabalhou na creche na Liebfrauenschule em                
Mülhausen. Por um ano, seguiu seu desejo de ser irmã adoradora na Casa Mãe em Roma. Em                 
seguida, estudou administração e contabilidade. 

Em 1980, assumiu a administração da “Haus Pius XII“, a casa para idosos em              
Hürtgenwald-Vossenack e era a sacristã. Quando foi inaugurada a nova e ampliada casa para              
idosos chamada “Geschwister-Louis-Haus”, ela se demitiu da administração da casa e assumiu a             
responsabilidade pela lanchonete. Além de seu apostolado principal, estava ativamente envolvida           
na paróquia St. Josef como membro do conselho paroquial e da comissão para a liturgia, como                
leitora e ministra da Eucaristia e organista. Por ser simpática, sempre disposta para ajudar e dotada                
de muitos talentos criativos, foi uma força motriz na implementação de muitas atividades no lar da                
terceira idade, na paróquia e no vilarejo. Todos gostavam dela pelo seu modo amigável de ser. 

Em 11 de julho de 2013, como parte de um programa festivo no salão cultural em                
Langerwehe, das mãos do administrador distrital Wolfgang Spelthahn, recebeu o prêmio honorário            
por seu compromisso social e eclesial.  

Em agosto de 2020, Irmã M. Richarda celebrou uma festa tripla com suas coirmãs, o lar para                 
idosos e a paróquia de Vossenack. Muitos convidados vieram ao jardim paroquial para felicitar a               
Irmã por seu 85º aniversário, pelo 60º aniversário de seus votos religiosos e pelo 40º aniversário de                 
seu apostolado em Vossenack. 

Por causa dos crescentes problemas de saúde, decidiu mudar-se para a casa das irmãs              
idosas em Mülhausen. A mudança veio rápida e inesperada porque foi diagnosticada com um              
tumor maligno, sendo transferida do hospital para Mülhausen, gravemente enferma. Não teve mais             
tempo de se despedir de Vossenack e de seu amado apostolado. 

No silêncio do seu quarto, preparou-se para voltar à casa do Pai, cuidada e acompanhada por                
suas coirmãs e pelas funcionárias da enfermagem. Consciente e silenciosamente, devolveu sua            
vida nas mãos de Deus. 


