ności. W tym samym mniej więcej czasie
ogromne zdumienie wzbudziła w niej postawa Pauliny Reinach, żony wybitnego myśliciela i nauczyciela. Kiedy w 1917 r. zginął
on w okopach pierwszej wojny światowej,
Paulina 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 r.,
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: „To jest prawda!”. Kilka miesięcy później, 1 stycznia 1922 r., przyjęła
chrzest w Kościele katolickim.
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”. 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 ide-

ologicznych, zwłaszcza komunistycznych
i nazistowskich. W swych licznych artykułach i konferencjach Edyta Stein ukazywała transcendentny wymiar osoby ludzkiej. […] 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 r. 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.
[…] 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 F. Dostojewskiego:
„Jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno”.
Głosi się bowiem prawo do eutanazji czy
też prawo kobiet do zabijania własnych
nienarodzonych dzieci, podważa się instytucję małżeństwa, 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. […]
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Europa chce zapomnieć
o chr ześ cija ńskich kor zeniach;

tragiczny staje się świat, który odrzuca Boga
75 lat temu, 9 sierpnia 1942 r., w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau przeszła z tego świata do Ojca
bogatego w miłosierdzie siostra Teresa Benedykta od Krzyża, karmelitanka, w świecie
Edyta Stein. […] 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. Równocześnie jej „Wiedza
Krzyża” (taki tytuł nosiło jej ostatnie, niedokończone dzieło) osiągnęła swój szczyt.
Na ten 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. Od tej
chwili Edyta Stein zaczęła uważać się za ateistkę. Podczas swoich studiów – najpierw
na uniwersytecie wrocławskim, a następ-

nie, 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”.
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 przejawem
ich intelektualnej dojrzałości i niezależ-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

19.00 – za †† rodziców Jadwigę i Franciszka Gdynia, † Józefa Nawa, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 sierpnia – NIEDZIELA — ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
8.00 – za † koleżankę Klaudię oraz dusze w czyśćcu cierpiące
		– za † Andrzeja Kowalczyka w 30. dzień po śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Jolanty i Zbigniewa
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla rodziny
		– chrzest: Emilia Julia Polak, Anna Saura Proch
18.30 – Nieszpory
19.00 – za † brata Henryka Skóra, †† rodziców Matyldę i Antoniego, †† rodzeństwo oraz †† szwagrów
		– za † Annę Frańczak w 30. dzień po śmierci [od sąsiadów]

13 sierpnia – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Gizeli z okazji 75. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla rodziny
10.30 – za † Stefanię Laskowską w 18. rocznicę śmierci
		– chrzest: Luiza Aleksandra Musiał
19.00 – o Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych
członków Róży Różańcowej pw. Wniebowzięcia NMP
19.45 – nabożeństwo fatimskie

7 sierpnia – poniedziałek
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Jana z okazji
49. rocznicy ślubu i opiekę Bożą dla rodziny

▪▪ Dzisiaj na Górze Świętej trwają obchody uroczystości Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli – zgodnie z zezwoleniem Biskupa Opolskiego można jeszcze w dzisiejszą
niedzielę uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli.

8 sierpnia – wtorek — wspomnienie św. Dominika, prezbitera
19.00 – za †† rodziców Różę i Piotra oraz Katarzynę i Hieronima, † wnuczkę
Mirellę, † zięcia Norberta, †† braci Heinricha i Helmuta, †† z pokrewieństwa z obu stron
9 sierpnia – środa — święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy
7.00 – za † ojca Waltera Truch, † jego wnuka Dawida, † męża Jerzego
Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana oraz †† z pokrewieństwa
10 sierpnia – czwartek — święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
19.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Elżbiety i Ernesta z okazji 15. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla rodziny i dary Ducha Świętego dla Mateusza
11 sierpnia – piątek — wspomnienie św. Klary, dziewicy
19.00 – do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuczki Mai z okazji
5. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie Prysak
12 sierpnia – sobota
12.00 – ślub rzymski: Marcin Chudzicki i Nikola Blaucik
14.00 – chrzest: Jan Klimaszewski

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

▪▪ W dniach od 12 do 14 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się metropolitalne
uroczystości patronalne ku czci św. Jacka. Punktem centralnym obchodów będzie niedzielna – 13 sierpnia o godz. 11.00 – Suma pontyfikalna w 60. rocznicę
święceń kapłańskich, 40. rocznicę sakry biskupiej oraz 85. rocznicę urodzin Arcybiskupa Alfonsa Nossola.
▪▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 11 do 13 sierpnia na
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
▪▪ W przyszłą niedzielę (13 sierpnia) serdecznie zapraszam na nabożeństwo fatimskie – po Mszy św. zostanie odmówiony różaniec, a po nim procesja ze świecami.
▪▪ Ponawiam zaproszenie na tegoroczną 41. Pieszą Pielgrzymkę Opolską na Jasną Górę,
która z Opola wyruszy 14 sierpnia. Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Marcin Rybiałek ze Zdzieszowic i Martyna Łątka ze Zdzieszowic — zapowiedź III.
▪▪ Dzisiejsza kolekta będzie przekazana Kurii Diecezjalnej w Opolu, a w przyszłą niedzielę ofiary będą przeznaczone na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Hildegardę Cerman, lat 83, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

