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elżbietanek 

W archikatedrze wrocławskiej odbyła się 11 czerwca br. pierwsza w dziejach tego miasta 
beatyfikacja. Do grona błogosławionych włączonych zostało dziesięć męczennic 
ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Jaki przeżywamy kontekst historyczny i 
religijny tej beatyfikacji? 

– Beatyfikacja sióstr męczennic elżbietańskich jest czymś wyjątkowym, zwłaszcza po 
latach milczenia ze względów czysto politycznych. Cały czas uczono nas w szkole, że w 
1945 roku wyzwalała nas Armia Czerwona. Ale nikt nie mówił, na czym to wyzwalanie 
polegało, zwłaszcza gdy idzie o Ziemie Zachodnie i Północne. Był to temat tabu. Istniał 
bowiem urzędowy zakaz pisania i mówienia o jakichkolwiek negatywnych, a tym bardziej 
okrutnych poczynaniach sowieckiej Armii Czerwonej na terenie Śląska w 1945 roku. 

Z chwilą przekroczenia dawnej granicy polsko-niemieckiej czerwonoarmiści mogli robić 
to, co chcieli. Sam Józef Stalin na zebraniu generałów powiedział do nich, że „im bliżej 
jesteśmy zwycięstwa, tym bardziej powinniśmy być brutalni”. Niemalże każdego dnia 
powtarzano czerwonoarmistom, że „dzień, w którym przekroczą granice Trzeciej Rzeszy, 
powinien okazać się dniem sądu, a sprawiedliwość wymierzana przez zwycięzców 
powinna dotknąć wszystkich obywateli wrogiego państwa, niezależnie od płci, wieku czy 
stanu cywilnego”. 

To czerwonoarmiści barbarzyńsko przekładali w czyn… 

– 12 stycznia 1945 roku Armia Czerwona ruszyła z całym impetem na Zachód, by jak 
najszybciej dotrzeć do Berlina. Stalinowi chodziło o to, by zająć jak najwięcej terenów w 
tym regionie i podłączyć go pod swoje panowanie. Mamy tutaj do czynienia z 
niesamowitymi poczynaniami czerwonoarmistów. Była to nie tylko ich walka z 
żołnierzami czy z partyzantami, ale po prostu wyniszczanie mieszkających tutaj cywilów, 
niezależnie od wieku, płci, stanowiska. Po prostu robiono wszystko, aby jeszcze przerazić 
innych, a tym samym na swój sposób wymierzano „sprawiedliwość”. 

Objawiało się to np. w gwałceniu przez kilkunastu czerwonoarmistów jednej kobiety. 
Mordowano kobiety rodzące, a noworodki siekano na kawałki. Z badań naukowych 
wiadomo, że od Berlina po dawne granice polsko-niemieckie zgwałcono, brutalnie 
potraktowano ponad 1 mln 400 tys. kobiet. To jest ogromna liczba. A te poczynania były 
rzeczywiście wprost nieludzkie, barbarzyńskie. 



 

 

Dopiero po roku 1989, kiedy nastąpiły daleko idące zmiany – zarówno w Polsce, jak i w 
innych krajach, zaczęto odsłaniać te nieludzkie działania czerwonoarmistów… 

– Siostry elżbietanki na miarę swoich możliwości zebrały trochę materiałów i świadectw o 
tych nieludzkich przeżyciach, o tych barbarzyńskich poczynaniach czerwonoarmistów. 

Mamy dziesięć sióstr elżbietanek przedstawionych do beatyfikacji, ale wiemy, że tylko w 
samej Nysie zginęło 48 członkiń tego zgromadzenia, nie mówiąc już o innych 
posługujących w różnych miastach, miasteczkach. Elżbietanki były dość licznym 
zgromadzeniem. Na Dolnym Śląsku w 127 domach było ich ponad 1000, a na Górnym 
Śląsku w 70 domach ponad 600. Ta liczba jest dosyć znaczna i coś mówiąca. 

Losy elżbietanek korespondują ze współczesnością. Nikt nie wiedział, że akurat w czasie 
beatyfikacji będzie trwała okrutna wojna na Ukrainie rozpętana przez 
nieobliczalną Rosję. Jaki to ma ze sobą związek? 

– Jeden bardzo istotny. Mianowicie poczynania czerwonoarmistów i obecnych żołnierzy 
rosyjskich. To, co kiedyś czynili czerwonoarmiści, dzisiaj na Ukrainie robią żołnierze 
rosyjscy. Przecież po II wojnie światowej ustanowiono pewne zasady, prawa, obowiązki, 
a tutaj na Ukrainie są one w wykonaniu Rosjan tak samo brutalne jak w 1945 roku. 
Jesteśmy zaskoczeni, bo myśleliśmy, że to już się nie zdarzy po tym, co było w XX wieku. 
A tu w XXI wieku mamy rzeczywiście przykład takiego ogromnego upadku moralnego, 
którego trudno się było nawet spodziewać. 

Mottem beatyfikacji były słowa „Wierne miłości”. Jakie przesłanie płynie z wyniesienia 
elżbietańskich męczennic na ołtarze? 

– Przede wszystkim to, co mówią mistrzowie życia wewnętrznego, duchowego, że 
„świętych należy nie tylko podziwiać, ale ich naśladować”. Tu mamy do czynienia z 
męczennicami. Pamiętajmy, że Chrystus wyraźnie powiedział: „Mnie prześladowali i was 
prześladować będą”, i mimo układów, traktatów pokojowych to męczeństwo 
wyznawców Chrystusa trwa po dzień dzisiejszy. Bo dzisiaj co siedem minut ginie jeden 
chrześcijanin. 

I zdawać by się mogło, że już nic tutaj więcej zrobić nie możemy. Ale męczennicy dają 
świadectwo swojej wierze, a więc, że dla Chrystusa są gotowi podjąć wszelkie cierpienia i 
ponieść męczeńską śmierć. Oni swą wiarą i męczeństwem przypominają po prostu to, co 
Chrystus powiedział: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. 

I takich ludzi nam dzisiaj także nie brakuje. Męczenników, którzy są wierni swojemu 
powołaniu, wierni swojej wierze, po prostu wierni przynależności do Chrystusa. 

Dziękuję za rozmowę. 
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