św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
dziewica i męczennica, patronka Europy
Edith Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża); przyszła na
świat we Wrocławiu 12 października 1891 roku. Zmarła ok. 9
sierpnia 1942 w Oświęcimiu. Była niemiecką filozof o korzeniach żydowskich, karmelitanką bosą, świętą i męczennicą Kościoła katolickiego, patronką Europy.
Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, na wydziale
germanistyki, psychologii i historii. Od roku 1912 natomiast
była w Getyndze, gdzie mogla kontynuować edukację pod kierunkiem wybitnego i znanego Edmunda Husserla. Był to czas
dla niej wyjątkowy, ponieważ próbowała w swych poszukiwaniach odnaleźć jakąś pewną i uniwersalną prawdę. Pewna odmianę przyniosła jej lektura życiorysu św. Teresy z Avili. Pod
wpływem tego przyszła święta postanowiła przyjąć chrzest zasilając szeregi wyznawców katolicyzmu. Od tamtego czasu zaczęła nosić swe nowe imię, czyli Teresa. Zaczęła studiować pisma teologiczne – studiowała pisma m.in. św. Tomasza z
Akwinu, tłumacząc je, biorąc także udział w dyskusjach radiowych. Jednak wszystko zmieniło się po dojściu do władzy nazistów. Wtedy to właśnie przyszła święta postanowiła rozpocząć
swe życie zakonne. Wybrała wtedy kierunek na Karmel, czyli
miejsce znajdujące się w Kolonii. Tam to dopiero za opiekunów
duchowych wybrała sobie św. Teresę z Avili oraz św. Jana od
Krzyża. Sama przyjęła wówczas imię będące połączeniem
dwóch autorytetów – Teresa od Krzyża.
Została przeniesiona do klasztoru w Holandii z uwagi na szalejący już w Niemczech terror nazistowski, do Holandii, mianowicie do miejsca, gdzie miała być bezpieczna. Był rok 1938.
Jednakże Holandia została ofiarą Hitlera, co sprawiło, że niemal
4 lata później – w sierpniu roku 1942r, została wraz z innymi
ludźmi żydowskiego pochodzenia aresztowana przez gestapo.
Jest wielce prawdopodobne, że dwa dni później Stein została
zamordowana w oświęcimskim obozie koncentracyjnym.
Ciekawostki o Edycie Stein
 Szczególny kult św. Edyty Stein odbywa się w Lublińcu,
czyli mieście rodzinnym matki świętej. Znajduje się tam
mauzoleum świętej, a także parafia katolicka pod jej wezwaniem, jak również gimnazjum salezjańskie jej imienia. Święta
Edyta Stein jest w związku z tym patronką Lublińca.
 Pochodziła z całkiem zamożnej rodziny żydowskiej, w której
było aż jedenaścioro dzieci. Jej ojciec obracał drzewem, natomiast matka w myśl wzorów patriarchalnych zajmowała się
rodziną.
 Chociaż Edyta Stein dorastała w dość religijnej rodzinie, to
gdy miała czternaście lat zadeklarowała swój ateizm, lecz nie
zaniechała bynajmniej wędrówek duchowych, które zaprowadzić ją miały do świętości.
 Pierwszego maja 1987 roku Edyta Stein została beatyfikowana. Natomiast 11. października 1998 r. Stein dołączyła do
panteonu katolickich świętych. Nie był to koniec honorów,
bowiem rok później Jana Pawła II obwołał ją patronką Europy.
 Święto Edyty Stein obchodzone jest w Kościele Katolickim
w dzień śmierci świętej – 9. sierpnia.

Rybnik, ŚLS, wt w baz. Św. Antonieg
https://zyciorysy.info/edyta-stein/

1. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X;
2. Skarżysko Kamienna, wt w Sankt. MB Ostrobramskiej;

3. Radomsko, fk w ko NMP Matki kościoła
4.Cielętniki, ŚLS, wt w ko Przemienienia Pańskiego;

5.Rybnik, ŚLS, wt w baz. Św. Antoniego;
6.Lubliniec, ŚLS, pł. w klasztorze oo. Oblatów;

7.Lubliniec, ŚLS, kopia zdj. na tablicy k. ko drew. pw. Św. Krzyża;

7.Lubliniec, ŚLS, tablica k. ko drew. pw. Św. Krzyża;

8. Lubliniec, ŚLS, pk pamięci Edyty Stein na Skwerze Rodziny Stein;

8. Lubliniec, ŚLS, Skwer Rodziny Stein

9. Lubliniec, ŚLS, wt w ko Podwyższenia Krzyża Św.
10. Warszawa, fg w ko św. Augustyna;
Olesno, ko. Bożego Ciała (zdj. pw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
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