ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO ŚWIĘTA TERESA BENEDYKTA
OD KRZYŻA (EDYTA STEIN) PATRONKĄ LUBLIŃCA

Drodzy Diecezjanie!
Pragnę się z wami podzielić radosną wiadomością. Dekretem Stolicy
Apostolskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów św. Teresa
Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) została ustanowiona patronką miasta
Lubliniec. Ogłoszenie tego dokumentu będzie miało miejsce 11 października w
czasie uroczystej Mszy św. przy ołtarzu polowym na Rynku Miejskim w
Lublińcu.
Do tej uroczystości wierni miasta przygotowywali się niemal przez cały rok.
Czas ten wypełniony był licznymi wykładami, konferencjami, wystawami,
koncertami i konkursami. Przybliżano w nich sylwetkę Edyty Stein, zgłębiano
jej myśli i duchowość, a także wskazywano na związki jej i jej rodziny
z Lublińcem. Przypomnijmy niektóre z nich.
W Lublińcu mieszkali już pradziadkowie Edyty Stein. Matka Augusta
Courant wychowywała się w Lublińcu i uczęszczała do miejscowej katolickiej
szkoły. Po ślubie z Siegfriedem Stein mieszkała przez 10 lat w Gliwicach, po
czym wrócili do Lublińca. Edyta Stein urodziła się jednak 12 października 1891
r. we Wrocławiu, a Lubliniec znała przede wszystkim z wakacyjnych odwiedzin.
Sama pisze: „Dla nas, dzieci, nie było większej radości, jak wakacyjny wyjazd
do krewnych w Lublińcu”. Z jej wspomnień wynika, że odwiedzała Lubliniec
także w czasie studiów. Wspomina spacery po rynku, odwiedziny synagogi
i cmentarza gdzie spoczywali przodkowie i zmarłe wcześniej rodzeństwo. Po
plebiscycie kiedy Lubliniec znalazł się w obrębie państwa polskiego, krewni
opuścili rodzinne strony. Edyta Stein pisze: „Moi krewni nie mogli ani nie
chcieli nadal tam pozostać”. Opuszczenie Lublińca przez jej rodzinę okazało się
symboliczne. Związki z Lublińcem popadły w zapomnienie. Przełomem

w odzyskaniu pamięci o związkach Edyty Stein i jej rodziny z Lublińcem był
rok 1965. To rok wyciągnięcia ręki, do pojednania między Polakami i
Niemcami, ale i czas wydania autobiografii Edyty Stein, która przedstawia
pokrewieństwo Steinów i Courantów oraz związki tych rodzin z Lublińcem. Do
przypomnienia tych związków włączyli się również miejscowi duszpasterze,
którzy w swoich kazaniach ukazywali Edytę Stein. W tym też czasie pojawiło
się wiele cennych inicjatyw przybliżających Edytę Stein współczesnym
mieszkańcom Lublińca. Jedną z nich i chyba najważniejszą było powołanie w
roku jej beatyfikacji, która miała miejsce w Kolonii w dniu 31 maja 1987 r.,
Towarzystwa Edyty Stein, które czynnie zaangażowało się w budowę
pierwszego

kościoła

pod

wezwaniem

bł. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie.
Odnowiono również dom Courantów, który stał się miejscem pielgrzymek
i licznych odwiedzin także z poza granic Polski, w tym również krewnych Edyty
Stein. Kanonizacja Edyty Stein (1998) i ogłoszenie jej patronką Europy (1999),
jeszcze bardziej wzmocniło kult i obecność tej Świętej w Lublińcu. Wiernych
przyciąga między innymi kościół pod jej wezwaniem z piękną rzeźbą i witrażem
oraz dzwon noszący jej imię. Również w kościele św. Krzyża jest witraż i jej
wizerunek na ścianie domu parafialnego, zaś na Placu Kopernika jest jej
pomnik. W mieście działa Zespół Szkół noszący jej imię oraz Centrum
Pojednania i Wydawnictwo Edyty Stein WEST. Członkowie Towarzystwa
im. Edyty Stein, jak i wierni z parafii pod wezwaniem tej świętej biorą udział
w licznych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez ośrodki zarówno
krajowe jak i zagraniczne oraz organizują pielgrzymki „Śladami św. Edyty
Stein”.
Drodzy Bracia i Siostry!
Ojciec święty Benedykt XVI w czasie jednej ze środowych audiencji

wspominając świętych miesiąca wymienił również św. Edytę Stein podkreślając,
że bardzo trzeba się wpatrywać w świętych, bo są oni wspaniałym komentarzem
do zrozumienia i zaufania Ewangelii. Sługa Boży Jan Paweł II ilekroć
wypowiadał się o św. Teresie Benedykcie od Krzyża, tylekroć podkreślał, że ta
święta jest patronką naszych czasów i wysiłków do budowania i trwania
w jedności między wszystkimi ludźmi, czego potrzebujemy i my na naszej
ziemi. Z okazji ogłoszenia św. Teresy Benedykty od Krzyża patronką Lublińca
warto przypomnieć słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed dwudziestu
pięciu laty na Górze św. Anny (21.VI.1983): „Ziemia ta bowiem wciąż
potrzebuje wielorakiego pojednania”. Jest to „przede wszystkim głębsze
pojednania z Bogiem samym w Jezusie Chrystusie i za sprawą Ducha Świętego,
równocześnie zaś pojednanie z ludźmi bliskimi i dalekimi – obecnymi na tej
ziemi i nieobecnymi”. Jakże wymowne są też słowa Jana Pawła II napisane
wówczas, gdy ogłaszał Edytę Stein współpatronką Europy. „Ogłosić dzisiaj
św. Edytę Stein współpatronką Europy znaczy wnieść nad starym kontynentem
sztandar szacunku, tolerancji i otwartości, wzywający wszystkich ludzi, aby się
wzajemnie rozumieli i akceptowali, niezależnie od różnic etnicznych,
kulturowych i religijnych oraz by starali się budować społeczeństwo prawdziwie
braterskie” (List apostolski „Motu proprio” 1999 r.)
By ta święta stawała się nam coraz bliższa. Byśmy umieli czerpać z niej na
drogę naszego życia i przez to stawali się coraz lepszymi uczniami Chrystusa,
musimy jeszcze lepiej ją poznać. Okazją do lepszego i głębszego jej poznania
będzie również wspomniana na wstępie uroczysta Msza św. na rynku
w Lublińcu w dniu 11 października br., na którą serdecznie zapraszam wiernych
z całej diecezji.
Na trud nieustannego przemieniania się w prawdziwego ucznia Chrystusa
niech Wam Bóg za wstawiennictwem św. Teresy Benedykty od Krzyża
błogosławi.
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