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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Nascimento: 02.05.1929 Allenstein / Prússia, Alemanha 
Profissão: 10.08.1950 Mülhausen 
Morte:  13.01.2016 Mülhausen, Enfermaria 
Funeral: 19.01.2016 Mülhausen, Cemitério Conventual 
 
 Ruth era a segunda filha do Mestre Carpinteiro Johann Skibowski e sua esposa Leokadia. A 
região católica de Ermland, onde está localizada Allenstein, marcou a família na qual  Ruth e seu 
irmão mais velho gozaram de uma infância feliz.  Seu pai morreu já em 1941, sua mãe e as duas 
crianças precisaram do apoio de seus parentes, que lhe foi dada em abundância.   

 Ruth frequentou a escola primária e secundária em Allenstein e então ela e suas colegas da 
escola média tiveram de partir, mesmo sem prestar os exames finais, porque os russos se 
aproximavam da fronteira e a família teve de fugir para o Oeste. Encontraram abrigo na casa de um 
tio em Waitersmühl, County Heilsberg. Lá morreu sua mãe, por isso o tio, a tia, o padre cuidaram 
dos dois órfãos. Quando acabou a Segunda Guerra, em maio de 1945, e os russos invasores 
pararam de maltratar os alemães, especialmente as mulheres e meninas, Ruth e seus parentes 
fugiram numa perigosa aventura para Berlim, em Novembro de 1945. Lá ela pegou a febre tifóide e 
ficou para trás doente em Berlim. Depois de se recuperar, ela tentou alcançar  Diebrock perto de 
Herford num transporte de refugiados.  Através do Serviço de pessoas perdidas da Cruz Vermelha 
Alemã, a família foi finalmente reunida em Lutten, County Vechta. Na Liebfrauenschule em Vechta, 
Ruth recebeu o certificado da Escola Média e entrou em contato com as Irmãs de Notre Dame. A fé 
profunda de Ruth e sua confiança em Deus e sua proteção nas situações perigosas que 
experimentou acordaram nela o desejo de servir a Deus como religiosa por toda a vida.  

 Com a idade de 18 anos, começou o Postulantado em Mülhausen a 30 de janeiro de 1948. 
Na Vestição, pediu o nome de sua falecida mãe. Irmã Maria Leokadia frequentou a escola 
secundária feminina na  Liebfrauenschule em Mülhausen na qual se graduou em 1953. Então 
estudou em Freiburg e Frankfurt. Em 1959, começou sua carreira de professora na escola 
vocacional para professoras in Ratingen, onde lecionou ciências domésticas e trabalhos manuais. 
Em 1971, foi transferida para o colégio em Mönchengladbach. Lá foi Diretora até 1994, quando se 
aposentou.  

 Ir. M. Leokadia era uma professora calma e paciente e estava sempre pronta para ajudar. 
Eraevidente que ela conseguia forças de sua profunda união com Deus e na vida em comunidade. 
Sua natureza amável, seu amor pelo canto e prontidão em ajudar em toda parte onde fosse 
necessário marcou seu tempo de aposentadoria e seu serviço como superiora local.  Irmã M. 
Leokadia cuidou da biblioteca escolar, continuou a cantar no coral da igreja e serviu como leitor na 
paróquia Sta. Bárbara em Mönchengladbach. 

 Em 2013, quando suas forças estavam diminuindo e precisava de mais cuidados, pois foi 
repetidas vezes ao hospital  por causa de uma séria doença do coração, foi transferida para nossa  
Haus Salus, em Mülhausen. Ela decidiu conscientemente contra uma cirurgia do coração, uma vez 
que não esperava um alívio para mais tempo devido à sua idade avançada.  Estava feliz por 
celebrar seu Jubileu de Ferro e aceitou calma e satisfeita sua doença e a enfermidade da idade 
avançada.  Mantinha sempre estreito contato com a família de seu irmão que moravam em 
Hamburg, e gostava de estar com eles. Durante seus últimos dias, expressou frequentemente 
desejar ser libertada dos laços da vida, e na manhã do dia 13 de janeiro, entregou sua vida de volta 
às mãos do bom  Deus.  Todos os que conheceram Irmã M. Leokadia como coirmã, professora ou 
colega lembrarão dela como uma irmã amável, amiga e alegre. 

RIP 


