O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abym mógł,
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Litania do św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża
Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże
Synu, Zbawco świata Boże
Duchu święty Boże

zmiłuj się nad nami

Święta Mario, Matko Boża Święta Mario, Królowo Karmelu

módl się za nami

Św. Edyto Stein:
ty, namiętna Poszukiwaczko zmysłu i prawdy,
ty, Pomocniczko duchowej i materialnej potrzeby,
ty, Czcicielko świętego Krzyża,
ty, przez Krzyż Błogosławiona,
ty, Przykładzie pokory,
ty, wielka Poszukiwaczko Boga,
ty, wielka modląca się,
ty, wyróżniająca się Córko Izraela,
ty, Święta naszego Kościoła i Karmelu,
ty, duchowa Córko św. Teresy z Avilli i św. Jana od Krzyża,
ty, zdolna Uczennico św. Benedykta,
ty, Wzorze miłości i pokoju,
ty, Opiekunko zasmuconych i wątpiących,
ty, wrażliwa Pośredniczko wiary Chrystusowej,
ty, Wzorze całkowitego oddania,
ty, całkowicie w Bogu zatopiona,
ty, Męczenniczko z Oświęcimia,
ty, Przykładzie pojednania między Żydami a wyznawcami Chrystusa,
ty, nasza Orędowniczko,
ty, patronko Europy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wybaw nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
Módl się za nami, św Tereso Benedykto od Krzyża
abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych
Módlmy się:
Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam św. Edytę Stein, naszą siostrę Teresę Benedyktę od
Krzyża.Ty nam pokazałeś, że nauka pomaga nam Ciebie odnaleźć, i miłować naszych
najbliższych.
Św. Edyta Stein uczy nas kształtować codzienność i przezwyciężać utrapienia naszego życia,
przez siłę wypływającą z naszej wiary.
Za jej wstawiennictwem pozwól wszystkim ludziom odnaleźć w Ukrzyżowanym swego
wybawcę i pozwól dotrzeć do Twej chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

