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Polski z okazji 75.
rocznicy śmierci
św. S. Teresy
Benedykty od
Krzyża (Edyty
Stein)
D

udział w nim deportację i śmierć w otoczonym ponurą sławą obozie Oświęcimiu-Brzezince. Jej krzyk
łączy się z krzykiem wszystkich ofiar tej straszliwej
tragedii, ale zarazem jest zjednoczony z krzykiem
Chrystusa, który nadał ludzkiemu cierpieniu tajemniczą i trwałą owocność”. Poprzez swe całkowite
ogołocenie i śmierć w komorze gazowej Edyta Stein
– s. Teresa Benedykta od Krzyża – złączyła się z kenozą, czyli wyniszczeniem się Jezusa Chrystusa Syna
Bożego (por. Flp 2, 6-11). Równocześnie jej „Wiedza
Krzyża” (taki tytuł nosiło jej ostatnie, pisane już w
Echt, niedokończone dzieło) osiągnęła swój szczyt.

rodzy Bracia i Siostry!

75 lat temu, 9 sierpnia 1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przeszła z
tego świata do Ojca bogatego w miłosierdzie (por.
Ef 2, 4) siostra Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka, w świecie Edyta Stein. Przeszła do Boga w
całkowitym ogołoceniu, zamordowana w komorze
gazowej, wraz z innymi Żydami, którzy zostali przywiezieni do Auschwitz w specjalnym transporcie z
obozu przejściowego w Drente-Westerbork w Holandii. W ten sposób dopełniły się słowa, które Edyta
Stein skierowała do swojej siostry Róży w momencie
aresztowania ich przez gestapo w klasztorze karmelitanek bosych w holenderskim Echt: „Chodź, idziemy za nasz naród!”. „Zrozumiała wówczas – pisał
w 1999 roku Jan Paweł II – że dokonując systematycznej zagłady Żydów, nałożono na barki jej narodu
krzyż Chrystusa, przyjęła zatem jako swój osobisty

Dociekania filozoficzne doprowadziły ją do wniosku,
iż nie można lekceważyć możliwości Jego istnienia.
W przekonaniu tym Edytę Stein utwierdzały wydarzenia dotykające bliskich jej osób. Były to najpierw
nieoczekiwane przejścia na chrześcijańską wiarę
osób znanych jej z czasu wspólnych studiów, które
wcześniej głosiły pogląd, jakoby brak wiary w Boga
był szczególnie doniosłym przejawem ich intelektualnej dojrzałości i niezależności. W tym samym
mniej więcej czasie ogromne zdumienie wzbudziła w niej postawa Pauliny Reinach, żony wybitne-
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Na ten całkowicie osobisty szczyt Golgoty Edyta Stein wchodziła przez długie lata swego życia. Jej droga ku Chrystusowi zaczęła się w czasie dorastania,
kiedy odstąpiła od judaistycznej wiary, w której się
wychowywała i którą z największą pobożnością pielęgnowała jej matka, Augusta z domu Courant. Od
tej chwili Edyta Stein zaczęła uważać się za ateistkę. Podczas swoich studiów – najpierw na uniwersytecie wrocławskim, a następnie, pod kierunkiem
Edmunda Husserla, znakomitego filozofa na uniwersytetach w Getyndze i Fryburgu Bryzgowijskim
– z ogromną konsekwencją i uporem szukała jednak
prawdy o człowieku i sensie jego życia. Początkowo
nie wiedziała, że za tymi poszukiwaniami kryje się
jej poszukiwanie Boga. Po latach napisała, że „Bóg
jest Prawdą. Kto szuka Prawdy, szuka Boga, choćby o
tym nie wiedział”.
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strzegalnym przez innych jej osobistym potwierdzeniem tego, co zawarła w dziele „Wiedza Krzyża”. Stawała się tym, kim chciała być, wstępując do zakonu:
„błogosławioną przez Krzyż”.

go myśliciela i nauczyciela akademickiego Adolfa
Reinacha. Kiedy w 1917 roku zginął on w okopach
pierwszej wojny światowej, Paulina bynajmniej nie
pogrążyła się w rozpaczy po stracie ukochanego
męża, ale zachowała wewnętrzny pokój, wynikający z chrześcijańskiej nadziei. „Było to moje pierwsze
zetknięcie się z krzyżem i jego boską mocą, jakiej
udziela on tym, którzy go niosą. Po raz pierwszy widziałam naocznie zrodzony ze zbawczego cierpienia
Chrystusa Kościół i jego zwycięstwo nad ościeniem
śmierci. Był to moment, w którym moja niewiara
załamała się, judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał:
Chrystus w tajemnicy krzyża” – wyznała po latach
Edyta Stein. Ostateczny przełom w jej życiu nastąpił
jesienią 1921 roku, kiedy przebywała w domu swojej
przyjaciółki Jadwigi Conrad-Martius, również duchowo dojrzewającej do przyjęcia chrześcijaństwa.
Pewnego wieczoru na chybił trafił sięgnęła po książkę znajdującą się w jej bibliotece. Była to autobiografia św. Teresy z Avila. Kiedy nad ranem Edyta Stein zakończyła jej lekturę, wypowiedziała tylko jedno
zdanie: „Das istdieWahrheit!” – „To jest prawda!”.
Kilka miesięcy później, 1 stycznia 1922 roku, przyjęła
chrzest w Kościele katolickim.

Śmierć Edyty Stein w Auschwitz-Birkenau nastąpiła niemal dokładnie rok po śmierci o. Maksymiliana
Marii Kolbego, który został tam zamordowany przez
nazistów w dniu 14 sierpnia 1941 roku w bunkrze
głodowym. Wynosząc Edytę Stein – s. Teresę Benedyktę od Krzyża – do chwały świętych Kościoła Jan
Paweł II złączył jej męczeństwo z męczeństwem o.
Maksymiliana. Na zakończenie uroczystości kanonizacyjnych na Placu św. Piotra w Rzymie w dniu
11 października 1998 roku Ojciec Święty powiedział
bowiem: „Przypominam sobie, że w roku 1982, również w październiku, dane mi było na tym samym
miejscu kanonizować Maksymiliana Marię Kolbego.
Zawsze byłem przekonany, że to jest dwoje męczenników Oświęcimia, którzy razem z sobą prowadzą
nas ku przyszłości: Maksymilian Maria Kolbe i Edyta
Stein – święta Teresa Benedykta od Krzyża. Dzisiaj
jestem świadom, że zamyka się jakiś cykl. Dziękuję
Bogu za to i cieszę się, że w naszej Ojczyźnie kult tej
świętej rośnie i rozszerza się”.

Dalsze jej życie – oryginalnego myśliciela, autorki
wielu znakomitych dzieł filozoficznych, nauczycielki w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze
oraz wykładowcy akademickiego w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze – służyło „umacnianiu braci w wierze” (por. Łk 22, 32). Było to w czasie,
kiedy – po pierwszej wojnie światowej – w Europie
coraz bardziej zaznaczał się kryzys wartości i związany z nim duchowy chaos, prowadzący do skrajnych
postaw ideologicznych, zwłaszcza komunistycznych
i nazistowskich. W swych licznych artykułach i konferencjach Edyta Stein ukazywała transcendentny
wymiar osoby ludzkiej. Z ogromnym zaangażowaniem głosiła prawdę o wyrastającej ze stwórczej
woli Boga roli i powołaniu kobiety do małżeństwa i
macierzyństwa. Im bardziej ówczesny świat odchodził od Boga, tym bardziej zbliżała się ona do Niego.
Momentem przełomowym w jej duchowym dojrzewaniu stał się rok 1933. W styczniu tego roku Adolf
Hitler doszedł do władzy w Niemczech, a jesienią
wstąpiła ona do klasztoru sióstr karmelitanek w Kolonii. Wobec nasilających się prześladowań Żydów
i obaw przed aresztowaniem, w noc sylwestrową
1938 roku schroniła się w klasztorze w Echt, w Holandii. Odtąd – pogrążona w modlitwie za świat, który
przeżywał tragedię drugiej wojny światowej, i za
swój naród, który przez niemieckich nazistów został
skazany na całkowitą eksterminację – coraz bardziej
świadomie zawierzała się Bogu. Ostatnie tygodnie
i dni jej życia stały się cichym, a równocześnie do-

W 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św.
Teresę Benedyktę od Krzyża – obok św. Katarzyny
ze Sieny i św. Brygidy Szwedzkiej – Patronką Europy. Z jednej strony pragnął on podkreślić prawdę,
że bez historii świętych Kościoła nie można zrozumieć dziejów Europy. Z drugiej strony wskazywał
na przykład świętych jako niezwykle ważną wskazówkę, jak należy żyć, aby nie zatracić nie tylko siebie, ale całego wielkiego dziedzictwa europejskiej
tożsamości i duchowej kultury. „Edyta Stein – pisał
Papież – przenosi nas (...) w samo centrum naszego
burzliwego stulecia, przypominając nadzieje, jakie
z nim wiązano, ale ukazując też jego sprzeczności i
klęski. (...) Wizerunek jej świętości pozostanie na zawsze związany z dramatem jej męczeńskiej śmierci,
którą poniosła wraz z wieloma innymi. Trwa też jako
zwiastowanie Ewangelii krzyża, z którym Edyta Stein tak bardzo pragnęła się utożsamić, że wpisała go
nawet w swoje imię zakonne. Patrząc dziś na Teresę
Benedyktę od Krzyża dostrzegamy w tym świadectwie niewinnej ofiary z jednej strony naśladowanie Baranka-Żertwy oraz protest przeciw wszelkim
przejawom łamania podstawowych praw człowieka, z drugiej zaś – zadatek nowego zbliżenia między żydami a chrześcijanami. (...) Ogłosić dzisiaj św.
Edytę Stein Współpatronką Europy znaczy wznieść
nad starym kontynentem sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby
się wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie
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wielu Polaków, to błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Dzieło abstynencji podejmowane z troski o bliźnich, otwiera nas
także na Boga, który jest Miłością.
Rok 2017, to w Polsce rok Narodowego Kongresu Trzeźwości, a u nas to rok I Archidiecezjalnego
Kongresu Trzeźwości, nad którym patronat objął
Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź oraz
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.Polska pilnie
potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków.
Konieczna jest gorliwa modlitwa całego Narodu w
intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, jego promocji i reklamy. Kongres ma stać się
impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu
działań. Kongres Archidiecezjalny odbędzie się pod
hasłem: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność
rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Celem kongresu jest: ograniczenie spożycia alkoholu, promocja trzeźwości i abstynencji.

Gdy obecnie przeżywamy 75. rocznicę śmierci św. s.
Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein – jesteśmy
świadkami pewnego bardzo znaczącego procesu
kulturowego. Polega on na wyraźnym i w pełni świadomym odchodzeniu od Europy rozumianej jako
Europa ducha. Wbrew temu, do czego wzywał św.
Jan Paweł II Wielki, Europa chce zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach i za wszelką cenę żyć
tak, „jakby Boga nie było”. W konsekwencji po raz kolejny znajduje swe potwierdzenie słynne zdanie Fiodora Dostojewskiego: „Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno”. Głosi się bowiem prawo do eutanazji czy
też prawo kobiet do zabijania własnych nienarodzonych jeszcze dzieci, podważa się instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promuje się
ideologię gender. W świetle tych tendencji św. Edyta
Stein jawi się dzisiaj jako jednoznaczny znak sprzeciwu. Jej życie pokazuje, jak wielki jest człowiek,
który z wielką odwagą i uczciwością intelektualną
szuka Boga, i jak tragiczny staje się świat, który Boga
odrzuca.

Tegoroczny kongres odbędzie się w
dwóch częściach:
I część modlitewna – 15.08.2017 r. – Piesza Pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa pod hasłem: Dar abstynencji! Kocham, nie piję!!!

Módlmy się więc do Najlepszego Ojca – za przyczyną św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – o
łaskę nawrócenia dla Europy i odwagę powrotu do
jej chrześcijańskich korzeni. Prośmy o siłę dla nas
wszystkich, którzy Europę stanowimy, abyśmy na
wzór jej świętej Patronki mieli odwagę świadczyć
o tym, że jedynym źródłem błogosławieństwa dla
wszystkich narodów jest Chrystus, który oddał za
nas swe życie na krzyżu i który zmartwychwstał, dając nam nadzieję życia wiecznego.

II część studyjna – dnia 21. 10. 2017 r. – Eucharystia
w Archikatedrze Oliwskiej i konferencja naukowa w
auli Jana Pawła II: Przez abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich!!!

Komunikaty

Ks. Bogusław Głodowski
Archidiecezjalny
Duszpasterz Trzeźwości

Archidiecezjalny Kongres
Trzeźwości

Szkoła Biblijna

R

uszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje
180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów te-

ozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji.
Sierpniowy dar abstynencji, składany przez
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Zachęcamy do włączenia się w dzieło dobrowolnej
ofiary całkowitej abstynencji czasowej lub na całe
życie, w duchu wynagrodzenia za grzechy alkoholizmu, z miłości ku Bogu i bliźniemu, dla skutecznego
przeciwstawienia się towarzyskiemu przymusowi
picia, dla osobistego postępu w życiu duchowym i
dawania dobrego przykładu.

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Arcybiskup Marek Jędraszewski
Biskup Artur Miziński

R
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od różnic etnicznych, kulturowych i religijnych, oraz
by starali się budować społeczeństwo prawdziwie
braterskie. Niechaj zatem wzrasta Europa, niech się
rozwija jako Europa ducha, idąc śladem swoje najlepszej tradycji, której najwznioślejszym wyrazem
jest właśnie świętość”.
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wrzesień

matycznych, które zostały tak opracowane, aby dać
słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie składa się z trzech 45-minutowych wykładów, oddzielonych od siebie krótkimi przerwami. Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzonych
w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich
celem jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności
dalszego, samodzielnego zgłębiania Pisma Świętego. W roku akademickim 2017/2018 słuchacze będą
mieli możliwość wyboru miejsca uczęszczania na
zajęcia: we wtorki (od godziny 18.30 do 21.05) będą
wykłady w Gdyni, a w środy (od godziny 18.30 do
21.05) w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/30596/zapisy
Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji
Garnizonu Pomorskiego, w 98 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 18 lipca, we wtorek, o godzinie 10:00 w Kolegiacie Gdyńskiej NMP Królowej Polski.

w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto.

1 stycznia 2018 r.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

Archidiecezjalne uroczystości
100. rocznicy Objawień
Fatimskich

I

S

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:

anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk
–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą
się:
13 sierpnia - Fatimski Dzień Chorych - udzielenie
sakramentu chorych – przewodniczy Ksiądz Infułat
Stanisław Zięba

kwiecień
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w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan

czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17

K
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rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br.
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do
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pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją
programu droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

„Gość Niedzielny”

Z

W mediach

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Jan Hlebowicz - „Bryłka do bryłki”. W Gdańsku powstaje największy bursztynowy ołtarz na świecie. 12
metrów wysokości, 10 szerokości. Łącznie 120 mkw.
powierzchni. Tyle, co słynna bursztynowa komnata.
►►Justyna Liptak - „440 km po zmianę”. Na orłowskiej plaży wyjątkowo pusto. Zacinający deszcz, silny
wiatr i duże fale nie sprzyjają spacerom ani plażowaniu. Zza klifu wyłaniają się dwie postacie, kompletnie przemoczone. Dla Sylwii i Agnieszki to 24.
dzień drogi.

Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
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Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następujących
danych, tj.: a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca
Pio, c)opiekun grupy, d)dane kontaktowe z Grupy
Modlitwy Ojca Pio (imię, nazwisko, adres email oraz
telefon kontaktowy) oraz odpowiedzi na poniższe
pytania, tj.: e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa? f)czy dana Grupy
Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo? Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława
Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl
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