Ima az európai békéért
2015. augusztus 9-én Oswiecim / Auschwitzben
Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta - Edith Stein Európa Társvédőszentje
támogatásáért és közbenjárásáért könyörgünk
Edith Stein 1891. október 12-én a zsidó Yum Kuppur ünnepnapján, a kiengesztelődés napján
született; 1942. augusztus 9-én az auschwitz-birkenaui koncentrációs- és haláltáborban
megölték.
A letartóztatása előtt ezt mondta: "Miért kellene kivételt élveznem? Ha nem osztozhatom
nővéreim és fivéreim sorsában, akkor összetörik az életem." A kiengesztelődés útján Jézus
követésében élni, Jézus életművét az időben hordozni, ez volt a legbensőbb vágya. Ki lenne
méltóbb mint ő, hogy Isten elé álljon mint Eszter királynő, hogy a saját népének megmentéséért
könyörögjön, és ezért a saját életével álljon jót! Kihez állt volna közelebb, hogy a saját életét,
amely a kiengesztelődés születési pecsétjét hordozta, feláldozza azért, hogy "az Ő Országa
jöjjön el a dicsőségben, ...a világ békéjéért"! - Ez áll az 1939. június 9-i hagyatékában.
1999. októberében Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta - Edith Stein II. János Pál Pápa
által Európa védőszentjévé emeltetett. "Amikor ma Edith Steint Európa társvédőszentjévé
nyilvánítjuk, akkor ezzel az öreg kontinens horizontjára a kölcsönös figyelem, tolerancia és
vendégszeretet azon zászlaját tűzzük, amely férfiakat és nőket arra hív, hogy egymást az
etnikai, kultúrális és vallási különbségeken túl megértsék és elfogadják, hogy egy valódi
testvéri közösséget alkossanak. ... Az európaiak arra hivatottak, hogy azon történelmi
viszálykodásokat, amelyek a kontinensüket gyakran megtisztelő háborúk porondjává tették,
maguk mögött hagyják. Ugyanakkor azon kell fáradozniuk, hogy a népek között a nagyobb
összetartás és erőteljesebb közös munka lehetőségeit megteremtsék. Elöttük áll az a nagy
kihívás, hogy egy kultúrát és az egység etikáját megteremtsék." (II. János Pál, Motu proprio,
1999.10.01.)
Most ismét háború van Európában, Ukrajnában, egy olyan országban, amely a múltban Nyugat
és Kelet diktatórikus rendszerei között már felőrlődött. A jelenleg világszerte tartó rengeteg
háborúnak is kihatása van európai társadalmunkra, fokozatosan a nyugtalanság állapotába
kerítenek bennünket. Az idegengyűlölet kifejeződései megdöbbentenek és világos állásfoglalást
követelnek tőlünk.
Az elmúlt években és évtizedekben szívbéli viszonyok jöttek létre Európában és Európán kívül
Edith Stein barátai között, a barátság egyesítő kötele pontosan úgy jött létre, ahogyan ez Edith
Steinnek is megfelel, Edith Stein ukrajnai barátaival is egybekötve.
Mindannyian arra vagyunk hívva és arra vagyunk felszólítva, hogy Európa ezen országához,
amelyben háború uralkodik, és ezekhez az emberekhez közel legyünk a beleérzés képességének
azon lehetősége szerint, ahogyan azt Edith Stein is leírja, sajátunkká tegyük az ukrajnai
emberek által átélteket, a szenvedésüket, a szomorúságukat, a félelmüket.

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta - Edith Stein Európa védőszentje. Könyörögjünk a
segítségéért, Istennél való közbenjárásáért az "ő" kontinense békéjéért, az igazság, a béke
megbecsüléséért és az emberi méltóságért! Álljunk együttérzőn és szolidárisan minden
háborúban érintett és fenyegetett ember oldalára, különösen a menekültek oldalára, akik
országainkban menedéket keresnek. Adjunk hangot a békének! Imádkozzunk a békéért!
Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta - Edith Stein halálának évforduulóján, 2015.
augusztus 9-én halálának helyszínén, Auschwitz-Birkenauban a világ és Európa békéjéért
imádkozunk. Őszinte szívvel hívjuk erre az imádságra.
Ezzel egyidőben ezen a napon egész Európában Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta Edith Stein közbenjárásáért imádkozunk a szentmisékben, áhitatokban és a hívők egyéni
imádságaiban.
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