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Opole, dnia 2 czerwca 2022 r.

Komunikat Biskupa Opolskiego
w związku z beatyfikacją s. Paschalis Jahn
i jej dziewięciu towarzyszek
Drodzy Diecezjanie
Przeżywając Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, chcę podzielić się z Wami radosną wiadomością. W najbliższą sobotę 11 czerwca w katedrze wrocławskiej odbędzie się
beatyfikacja Sióstr Elżbietanek: siostry Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek, które
męczeńską śmiercią w 1945 r. potwierdziły wierność Bogu i swojemu powołaniu. Aż siedem z nich związanych było poprzez życie, posługę i męczeństwo z naszą diecezją. Siostra Paschalis Jahn urodziła się w Nysie i posługiwała w tym samym mieście, a także
w Kluczborku i w Głubczycach; siostra Sabina Thienel przyszła na świat i została ochrzczona
w Rudziczce, a siostra Edelburgis Kubitzki, urodzona w Dąbrówce Dolnej, przyjęła chrzest
w kościele św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. Siostra Melusja Rybka pochodzi z Pawłowa koło Raciborza, a siostra Adelheidis Töpfer z Nysy; obie poniosły śmierć męczeńską
w Nysie. Kolejne dwie z dziesięciu wynoszonych na ołtarze sióstr: siostra Sapientia Heymann i siostra Felicitas Ellmerer, choć urodzone poza Śląskiem, w Nysie oddały swe życie
i znalazły tam miejsce swojego doczesnego spoczynku.
Beatyfikację Sióstr, które poniosły śmierć w obronie własnej czystości i dziewictwa innych, odczytuję jako szczególny dar dla Kościoła opolskiego w roku jego złotego jubileuszu. W tych niezłomnych świadkach wiary zyskujemy bowiem kolejnych orędowników
i wspomożycieli dla dzieła duchowej odnowy naszego Kościoła, zwłaszcza dla troski o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości młodego pokolenia.
Serdecznie zapraszam do modlitewnego włączenia się w uroczystości beatyfikacyjne
we Wrocławiu, w sobotę o godz. 11.00, przez transmisje telewizyjne i radiowe, a także do
odkrywania duchowych sylwetek nowych Błogosławionych oraz do modlitwy przez ich
wstawiennictwo. Pomocą w tym będzie wydana wkrótce jubileuszowa publikacja o Świętych i Błogosławionych związanych z naszą diecezją.
Niech przez wstawiennictwo naszych świętych i błogosławionych Patronów, Bóg hojnie Wam błogosławi: W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.
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