
Hagiografia – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein 

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste 

dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augusty z domu Courant. Z licznego 

rodzeństwa wychowało się tylko siedmioro dzieci. Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej 

ojciec. Rodzinny interes przejęła przedsiębiorcza matka, zmieniając go w dobrze 

prosperującą i uznaną firmę. 

W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła naukę w szkole, gdzie osiągała bardzo dobre 

wyniki. W wieku 14 lat wyjechała do starszej siostry. W czasie trwającego 8 miesięcy 

pobytu jej życie religijne uległo znacznemu osłabieniu. Następnie wróciła do domu i z 

nowym zapałem podjęła dalszą naukę w gimnazjum. Chociaż w domu gorliwie 

przestrzegano przepisów religii, Edyta w wieku 20 lat uważała się za ateistkę. W 1911 r. z 

doskonałymi wynikami zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we 

Wrocławiu. Dwa lata później wyjechała do Getyngi, by tam studiować fenomenologię. 

Zafascynowana wykładami prof. Edmunda Husserla, zaczęła pisanie doktoratu. Pracę nad 

nim przerwał wybuch I wojny światowej. 

Edyta zgłosiła się do Czerwonego Krzyża, została pielęgniarką i zaczęła pomagać 

zakaźnie chorym. Po półrocznej pracy, zupełnie wyczerpana, została zwolniona ze służby 

sanitarnej. W 1915 r. złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka 

niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 1916 

r. została asystentką prof. Husserla we Fryburgu. Rok później uzyskała u niego tytuł 

doktorski. Przyjaźniła się też z uczniami Husserla, między innymi z Romanem 

Ingardenem. Pod silnym wpływem mistrza i jego szkoły fenomenologicznej, Edyta Stein 

coraz bardziej poświęcała się filozofii, ucząc się patrzenia na wszystko bez uprzedzeń. 

Dzięki temu, że w Getyndze spotkała Maxa Schelera, po raz pierwszy poznała idee 

katolickie. 

W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią 

mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej 

nocy i wreszcie - szukając prawdy - znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wówczas 

o chrzest i pociągnęła swoim zapałem siostrę - Różę. 1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I 

Komunię św. Otrzymała imię Teresa.  

15 kwietnia 1934 r.otrzymała habit karmelitański. Gorąco pragnęła mieć udział w 

cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedynym życzeniem przy obłóczynach było: "żeby 

otrzymać imię zakonne od Krzyża". Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i przyjęła imię 

Benedykta od Krzyża. Już jako karmelitanka zaczęła pisać swoje ostatnie dzieło 

teologiczne Wiedza krzyża. 

W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem całe Niemcy. 

Benedykta, zdając sobie sprawę, że jej żydowskie pochodzenie może stanowić zagrożenie 

dla klasztoru, przeniosła się do Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego 

aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w 

Westerbork. Następnie, wraz z siostrą Różą, 7 sierpnia deportowano ją do obozu w 

Auschwitz. Tam 9 sierpnia 1942 roku obie zostały zagazowane i spalone. 
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Modlitwa na wakacjach 

Boże, Stwórco, który kazałeś nam żyć na ziemi jako pielgrzymom w drodze 

do Twojego domu, spraw, abyśmy w naszej wędrówce kierowali się Twoimi 

przykazaniami, posilali się Twoim Chlebem i cieszyli się pięknem 

otaczającego świata.  

Niech wakacyjny odpoczynek będzie dla nas przedsmakiem radości           

u Ciebie. Amen. 



Z kalendarza liturgicznego: 

• We wtorek (9 sierpnia) – św. św Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy. 

• Trwa miesiąc modlitw o trzeżwość Polaków.  

• Polecajmy Bogu tegoroczne zbiory. 

• Módlmy się za pielgrzymów i przebywających na wakacjach. 

Intencje Mszalne 

Niedziela 

7.08.2022 
 

8:00 –  ++ Mieczysława, Emilię, Józefa, Czesława, Wiesława z 

rodziny Olearskich. 

11:30 – Chrzest – Pola Lewko. 

13:00  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny i 

Michała Sikorskich z okazji 4. rocznicy ślubu. 

18:00  - rezerwacja – urodziny Wojciecha. 

Poniedziałek   

8.08.2022 

18:00 –   + Krzysztofa i ++ z rodziny. 

Wtorek  9.08.2022 18:00 –   Dziękczynna za otrzymane dary na pielgrzymce. 

Środa 10.08.2022 18:00 – ++ Mariana w 15. rocznicę śmierci. 

Czwartek 11.08.2022 18:00 –  W intencji Parafian. 

Piątek 12.08.2022 18.00 –  + Władysława Lis w 5. rocznicę śmierci. 

Sobota 13.08.2022 18:00 – + Edwina Herod. 
 

8:00 –  + brata Tadeusza -  od siostry i szwagra. 

Niedziela 11:30 –  O Boże błogosławieństwo dla Dominiki z okazji 

urodzin. 

14.08.2022 13:00  - rezerwacja 

 18:00  - + Tadeusza Laurowskiego.  

 

Pozostałe Ogłoszenia Duszpasterskie 

Dziś Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17:00. 

We wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu: o godz. 17:00, następnie nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: w środę o godz. 17:30. 

Czwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu: od godz. 20:00. 

Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 10-11 września, zapisy w 

zakrystii, koszt 180 zł. 

Parafialny Festyn Rodzinny na Zakończenie Wakacji  odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia. 

Tradycyjnie zbieramy fanty na nagrody konkursów organizowanych podczas festynu. 

Vouchery i przedmioty: książki, zabawki itp. (rzeczy nowe lub w bardzo dobrym stanie 

można zostawić w zakrystii. 

 

Spawy Kancelaryjne  w okresie wakacyjnym załatwiamy  w zakrystii po Mszach św.  

Zapowiedzi: Grzegorz Żubert, zam. Zimna Woda; Natalia Dominko, zam. Legnica. 

 

Pożegnanie o. Wiesława i o. Pawła 

  

Msza św. na pożegnanie ojców 15 sierpnia o godz. 11:30 

Serdecznie Zapraszamy! 


