MODLITWA O POKÓJ W EUROPIE
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Prośba o wsparcie i wstawiennictwo
św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein
Patronki Europy

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 w żydowskie święto Jom Kippur, w
Dzień Pojednania. 9 sierpnia 1942 została zgładzona w niemieckim obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
Przed swoim aresztowaniem powiedziała: ”Dlaczego mam być wyjątkiem? Jeśli
nie podzielę losu moich Braci i Sióstr, moje życie będzie niczym zniszczone.”
Jej największym pragnieniem było, zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, który wskazywał
zawsze drogę pokoju, żyć w sposób prowadzący do wspólnego poszanowania.
Kto byłby bardziej odpowiednią osobą jak nie Ona, ta, która wznosiła modły w intencji
swego Narodu przed Bogiem niczym biblijna Królowa Estera. U kogo prosić o pokój, jak
nie u Niej, tej, która ofiarowała swoje życie rozpoczęte w Dniu Pojednania za swój
ukochany Naród!
W październiku 1999 roku św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein została
ogłoszona przez Papieża Jana Pawła II Patronką Europy.
„Jeśli dziś Patronką Europy zostaje św. Edyta Stein, to na horyzoncie Starego
Kontynentu powinna zawisnąć chorągiew wzajemnego szacunku, tolerancji i gościnności,
która zaprasza kobiety i mężczyzn do porzucenia wszystkich etnicznych, kulturowych oraz
religijnych różnic i przyjęcia przez nich wzajemnego zrozumienia, aby stworzyć
prawdziwie braterskie społeczeństwo. (…) Europejczycy są wezwani do pozostawienia za
sobą historycznych rywalizacji, które często doprowadzały na ich kontynencie do
straszliwych wojen. Jednocześnie muszą dokonać wszelkich starań, aby stworzyć warunki
do współpracy i pogłębienia więzi między Narodami. Przed nimi stoi wyzwanie, aby
zbudować kulturę i etykę zjednoczenia (...)”
/Jan Paweł II, Motu proprio 1.10.1999/

Niestety, dziś znowu prowadzone są działania wojenne w Europie - na Ukrainie,
w państwie, które już dotkliwie odczuło skutki dyktatorskiego sytemu napływającego ze
wschodu i z zachodu. Również wojny, które toczą się w różnych zakątkach świata, mają
wpływ na nasze europejskie społeczeństwo. Ksenofobiczne wypowiedzi zamartwiają, ale
jednocześnie wzywają do zajęcia zdecydowanego stanowiska.

W ostatnich latach i dekadach powstały bardzo serdeczne stosunki pomiędzy
społecznościami z całej Europy skupionymi wokół św. Edyty Stein. Powstała więź
przyjaźni - również pomiędzy wiernymi Edyty Stein na Ukrainie, co jest swoistą
odpowiedzią na jej prośbę.
Wszyscy jesteśmy zaproszeni i wezwani do okazania naszej bliskości z tym krajem
Europy, w którym toczy się wojna, ale także z jego mieszkańcami. Okażmy im naszą
pomoc, współczucie i empatię.

Święta Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein jest Patronką Europy. Prośmy
ją o pomoc, o jej wstawiennictwo u Boga, o pokój na jej kontynencie, o szacunek do
prawa, do wolności i godności człowieka. Okażmy współczucie i solidarność wszystkim
poszkodowanym, szczególnie uchodźcom, którzy szukają schronienia w naszych
państwach. Dajmy wyraźny sygnał dla pokoju! Ofiarujmy naszą modlitwę w intencji
pokoju!

9 sierpnia 2015 roku, w rocznicę śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża –
Edyty Stein, poprowadzimy w Oświęcimiu, w miejscu jej śmierci, modlitwę w intencji
pokoju. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym nabożeństwie.

Jednocześnie pragniemy, aby w tym samym czasie jak największa rzesza
wiernych z całej Europy mogła uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach lub
modlitwach w intencji pokoju za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża –
Edyty Stein.

Zapraszają:
Społeczeństwo Edyty Stein w Niemczech, Austrii, Polski, Węgry i Stichting Dr.
Edith Stein Holandia

