
EDYTA STEIN   
OD MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI DO BEATYFIKACJI 

List Fritza Kaufmanna do Martina Farbera z 9.09.1945 roku: 

„Jestem niepocieszony z powodu wiadomości o śmierci Edyty Stein, chociaż nadal mam nadzieję, 
może wbrew wszelkiej nadziei, że wiadomość okaże się nieprawdziwa. Hans Lipps i ona byli moimi 
najlepszymi getyńskimi przyjaciółmi, życie wydaje się teraz o wiele uboższe. To tak, jakby drzwi 
do ulubionego pokoju przeszłości definitywnie się zamknęły. Trudno nawet Panu wyobrazić sobie, ile 
Edyta Stein znaczyła dla mnie podczas pierwszej wojny światowej; czyniła wszystko, aby podtrzymać 
mnie na duchu […]. Była w naszym kręgu dobrym duchem i troszczyła się o wszystkich i o wszystko 
z prawdziwą siostrzaną miłością (także o Husserla, gdy był ciężko chory w 1918). Dla Lippsa była jak 
anioł stróż w latach, gdy wiodło mu się marnie. Gdy po raz ostatni rozmawiałem z nią w Karmelu 
w Kolonii – przez kratę pomiędzy jej a moim pomieszczeniem – zmierzch prawie zakrył ją przed moimi 
oczami: czułem, że mogę jej już nie zobaczyć. Lecz kto mógł pomyśleć, że te bestie w swoim 
okrucieństwie nie zatrzymają się nawet przed bramami klasztoru i że będzie musiała umrzeć, tak jak 
to się stało? Została karmelitanką z powodu swojej szczególnej czci dla świętej Teresy, lecz także 
dlatego, że chciała poświęcić w tej ascetycznej wspólnocie swoje życie i modlitwy dla ratowania 
ludzkości1”. 

W niedługim czasie po dopełnieniu się ofiary2, jaką 9 sierpnia 1942 roku złożyła ze swego życia Edyta 
Stein w Auschwitz-Birkenau, powstaje jej pierwsza biografia. Jej autorką jest Matka Teresa Renata 
Posselt, podprzeorysza i mistrzyni nowicjatu w Karmelu kolońskim. Książeczkę „Edyta Stein. Życie 
filozofki i karmelitanki” z 1948 roku, w ciągu kolejnych lat uzupełniana i poprawia, a w 1952 roku 
zostaje ona przetłumaczona na inne języki. 

Od 1950 roku, do klasztoru w Kolonii napływają świadectwa o łaskach otrzymanych 
za wstawiennictwem siostry Teresy Benedykty od Krzyża, które Matka Teresa Renata włącza 
do biografii Edyty Stein w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Czy Edyta Stein jest świętą?”. 

Pisze o niej także siostra Teresa Małgorzata od Serca Jezusa, towarzyszka Edyty z nowicjatu, 
w broszurce: „Edyta Stein, świętą?”. Odpowiada na to pytanie twierdząco, akcentując siłę wiary 
Teresy Benedykty i jej umiłowanie posłuszeństwa, któremu poddała się całkowicie.  

W 1952 roku, z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Edyty Stein zwracają się do Watykanu 
członkinie Związku Niemieckich Nauczycieli Katolickich, kładąc nacisk na znaczenie, jakie wniosła 

                                                           
1 Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Autoportret z listów część druga 1933-1942, przekład Immakulata 
Adamska OCD, Anna Talarek, Wydawnictwo Karmelitów Bosych Kraków 2003 s. 850. 

2 Testament […] Już teraz przyjmuję z radością śmierć, którą mi Bóg przeznaczył, w pełnym poddaniu się Jego 
Najświętszej Woli. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i umieranie na swoją cześć i chwalę, we wszystkich 
intencjach Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, za święty Kościół, zwłaszcza za zachowanie, uświęcenie i doskonałość 
naszego świętego Zakonu, szczególnie Karmelu kolońskiego i Karmelu w Echt, na zadośćuczynienie za niewiarę narodu 
żydowskiego, aby Pan został przyjęty przez swoich i przyszło Jego Królestwo w chwale, za uratowanie Niemiec i pokój 
na świecie, w końcu za moich bliskich, żyjących i zmarłych, i za wszystkich których Bóg mi dał: by żaden z nich nie 
zginął. {…}   
Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej, przekład Immakulata Adamska 
OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych Kraków 1981 s. 576. 



Edyta Stein, ofiara reżimu nazistowskiego, w katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, a także na 
wsparcie jakim jest jej przykład dla nauczycieli pracujących w sowieckiej strefie okupacyjnej. 

Taką samą prośbę składa również postulator generalny zakonu karmelitów bosych i wobec tych 
faktów, 4 stycznia 1962 roku, kardynał Joseph Frings rozpoczyna proces informacyjny w archidiecezji 
kolońskiej. Dziesięć lat trwało odszukanie i dotarcie do osób, które znały kandydatkę osobiście 
i wysłuchanie ich świadectw. Było to przedmiotem stu pięciu sesji z czego dwadzieścia dwie odbyły 
się za granicą, a wysłuchano stu dziewięciu świadków. Ich świadectwa obejmują życie Edyty Stein od 
narodzin aż do wyjazdu do obozu w Westerbork. Świadkowie i współuczestnicy dramatycznych 
wydarzeń z konwoju na Wschód i jej śmierci w obozie Auschwitz-Birkenau podzielili jej los i nie mogli 
zaświadczyć o jej heroicznej postawie. Zbadano jednakże wszystkie osiągalne dokumenty cywilne 
dotyczące jej życia, opinie specjalistów i dostępne pisma. 

Dnia 9 sierpnia 1972 roku, w trzydziestą rocznicę śmierci Edyty Stein, zostaje zakończone 
procedowanie na szczeblu diecezjalnym. Zgromadzona dokumentacja zostaje przekazana Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Rzymskiej w celu przeprowadzenia drugiego dochodzenia. Sprawą w 
Rzymie zajmuje się ojciec Symeon od Świętej Rodziny, postulator generalny karmelitów bosych, który 
opracowuje dokument zwany Positio, zawierający życiorys i dowody heroiczności cnót siostry Teresy 
Benedyktu od Krzyża - Służebnicy Bożej, której przysługuje ten tytuł od momentu wdrożenia procesu 
informacyjnego. Na pierwszym miejscu z czterystu trzydziestu ośmiu listów z całego świata, 
w których osoby prywatne i grupy proszą Stolicę Apostolską o beatyfikację Edyty Stein, o. Symeon 
umieszcza list Konferencji Episkopatu Niemiec z 25 lutego 1980 roku, podpisany przez kardynała 
Josefa Höfnera i pięćdziesiąt trzy inne osoby. Ten ważny list jest uzupełniony o informacje 
z aresztowania, pobytu w obozie przejściowym, deportacji i śmierci Edyty Stein, nieznane na etapie 
procesu diecezjalnego. Ojciec Symeon wnosi o przyspieszenie sprawy, uznanie heroiczności cnót i, 
jeśli to możliwe, męczeństwa siostry Teresy Benedykty od Krzyża. 

Positio zawiera także listę pism Edyty Stein do zbadania na zgodność ich treści z depozytem 
wiary Kościoła katolickiego. Choć klasztor koloński spłonął po bombardowaniu, manuskrypty 
przechowywane tam ocalały i znajdowały się w nowej siedzibie zakonu, natomiast pisma wywiezione 
przez siostrę Teresę Benedyktę do Echt zostały w czasie ewakuacji w 1945 roku ukryte przez 
tamtejsze siostry częściowo w piwnicy i poza klasztorem. Większość z nich została odnaleziona przez 
ojców Hermana Leo van Breda, franciszkanina (który wcześniej uratował rękopisy Husserla z Fryburga 
Bryzgowijskiego) i przeora karmelitów z Geleen, ojca Christopha Willemsa. Trafiły one poprzez 
Archiwa Husserla do Brukseli. Kopia tych dokumentów została bezpośrednio dostarczona do Rzymu 
30 września 1968 rok i załączona do wcześniej zebranej dokumentacji procesu w Kolonii. 

Tak zgromadzone pisma Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzyża, zostały zbadane przez 
dwóch teologów – konsultorów i ocenione przychylnie w Positio.  

Po uzyskaniu, w dniu 14 grudnia 1982 r., pozytywnej opinii promotora wiary - zwanego w języku 
potocznym „adwokatem diabła" sprawa zostaje przedstawiona Stolicy Apostolskiej. 

Pierwszy warunek beatyfikacji - uznanie heroiczności cnót został uznany, ale aby Służebnica Boża 
siostra Teresa Benedykta od Krzyża mogła zostać ogłoszona błogosławioną, wymagane jest spełnienie 
drugiego warunku, którym jest cud za jej wstawiennictwem lub śmierć męczeńska za wiarę katolicką. 



W marcu 1983 roku, przedstawiciele Konferencji Episkopatu Niemiec i Polski, kardynałowie Joseph 
Höffner i Józef Glemp, skierowali wspólną prośbę do papieża Jana Pawła II o uznanie siostry Teresy 
Benedykty od Krzyża męczennicą za wiarę, zamordowaną przez niemieckich nazistów w niemieckim 
hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz –Birkenau, z powodu nienawiści do wiary chrześcijańskiej. 

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych nie widzi przeszkód aby sprawa męczeństwa s. Teresy Benedykty 
od Krzyża za wiarę była przedmiotem dociekań, prosi jednak o uzupełnienie dokumentacji 
dowodowej. 

Na początku marca 1986 roku, redakcja Positio dotycząca męczeństwa jest ukończona. W świetle 
zebranych dokumentów historycznych i ich interpretacji, powodem aresztowania i śmierci Służebnicy 
Bożej w Auschwitz-Birkenau nie było pochodzenie żydowskie, ale wola ukarania Kościoła katolickiego 
w Holandii za publiczny protest tamtejszych biskupów przeciw deportacjom obywateli pochodzenia 
żydowskiego, z których do 1 stycznia1941 roku byli wyłączeni żydzi ochrzczeni. W konkluzji tego 
dokumentu zapisano, iż jest rzeczą słuszną aby uznać za powód aresztowania i śmierci siostry Teresy 
Benedykty od Krzyża nienawiść rasową niemieckiej nazistowskiej władzy do żydów i do Kościoła 
katolickiego i tym samym podkreślić podwójny heroizm cnót i męczeństwo Służebnicy Bożej. 

Dnia 26 stycznia 1987 roku, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przedstawia papieżowi 
Janowi Pawłowi II, gotową i przyjętą przez biskupów oraz kardynałów dokumentację procesu. Ojciec 
Święty zatwierdza dekret o męczeństwie, heroiczności życia i cnót siostry Teresy Benedykty od Krzyża 
a także zleca przygotowanie stosownego dekretu, nadającego nowej błogosławionej liturgiczny tytuł 
męczennicy. 

Pozostaje przygotowanie tekstów liturgicznych na uroczystość beatyfikacyjną. 

W modlitwie otwierającej liturgię odnajdujemy życiowe przeznaczenie s. Teresy Benedykty od Krzyża: 
poszukiwanie Prawdy i kontemplację Krzyża: 
 
Panie, Boże naszych ojców, Ty dałeś Świętej Teresie Benedykcie pełną wiedzę na temat krzyża 
w godzinę jej męczeństwa. Wypełnij nas tą samą wiedzą; i poprzez wstawiennictwo Edyty Stein, 
pozwól nam zawsze szukać Ciebie, Najwyższej Prawdy, i pozostać wiernym, aż do śmierci, Przymierzu 
Miłości zatwierdzonym Krwią Twojego Syna, dla ratunku wszystkich mężczyzn i kobiet. 
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  
Amen3. 
 
Na pierwsze czytanie zostaje wybrany fragment z księgi Estery (Est 4,17 k-m,r,t)4, druga lektura to 
urywek z Listu św. Pawła do Galatów (Ga 6,14-16)5 i ewangelia wg św. Jana (J 4, 19-24)6. 

                                                           
3 Teksty liturgiczne ILG z dnia 9 sierpnia. 

4 Także królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła swe szaty okazałe, 
przywdziała suknie smutku i żałoby i w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami, i ciało 
swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: 
«Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie [żadnego] wspomożyciela, 
bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, 
Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą 
posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. ()Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i 
dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. ()Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie 
opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie. 



Medal z uroczystości beatyfikacji (eksponat z wystawy stałej 
Domu Edyty Stein we Wrocławiu);siostra Benedykta siedzi 
przy biurku w trakcie pracy nad Wiedzą Krzyża. Obok palma 
Zwycięstwa, postać żołnierza i swastyka. U stóp siostry 
Teresy Benedykty herb zakonu karmelitańskiego. 

Odwrotna strona medalu z napisem w centrum BEATYFIKACJA 
KOLONIA 1 MAJA 1987 i fragmentem Wiedzy Krzyża „Człowiek 
jest powołany do tego, by żyć w swym najgłębszym wnętrzu 
(…)  i tylko na tym gruncie jest też możliwa właściwa 
konfrontacja ze światem”7 EDITH STEIN. 

 
Podczas swojej podróży apostolskiej do Niemiec w 1987 roku, papież Jan Paweł II celebruje w dniu 
1 maja mszę beatyfikacyjną siostry Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, na stadionie 
Müngersdorf w Kolonii. Wśród gości są obecni członkowie rodziny Edyty Stein (Patrz CZYTELNIA; 
Susanne Batzdorff o beatyfikacji Edyty Stein – s. Teresy Benedykty od Krzyża). 
 
Ojciec Święty mówi w swojej homilii (Cały tekst homilii patrz CZYTELNIA) o radości, jaką przeżywa 
przewodnicząc mszy beatyfikacyjnej i z troską wyraża się o dialogu międzyreligijnym i szacunku do 
narodu żydowskiego. Pierwsze i ostatnie słowa jego homilii mają ogromne znaczenie: 
 
Wśród owych błogosławionych mężczyzn i kobiet pozdrawiamy dzisiaj z głęboką czcią i ze świętą 
radością córkę narodu żydowskiego, bogatą w mądrość i męstwo. Wychowana w surowej szkole 
tradycji Izraela, naznaczona życiem pełnym cnoty i umartwienia w zakonie, wykazała heroiczność 

                                                                                                                                                                                     
5 Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani 
nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego 
[niech zstąpi] pokój i miłosierdzie! 

6 Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy 
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że 
nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, 
my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, 
kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg 
jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

7 Św. Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein, Wiedza Krzyża Studium o św. Janie od Krzyża, tłum. Immakulata J. 
Adamska OCD Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo Karmelitów Bosych Kraków 2013 s.221. 



ducha w czasie swej drogi do obozu zagłady. Zjednoczona z ukrzyżowanym Panem, dała swe życie “za 
prawdziwy pokój” i “za naród”: Edyta Stein, Żydówka, filozof, zakonnica, męczennica. 
 
Kościół stawia nam dzisiaj przed oczyma – dla uczczenia i do naśladowania – siostrę Teresę Benedyktę 
od Krzyża jako błogosławioną męczennicę, jako przykład heroicznego naśladowania Chrystusa. 
Otwórzmy się na przesłanie, jakie nam niesie ta kobieta, pełna ducha i wiedzy, ta, która zrozumiała, 
że szczytem wszelkiej mądrości jest wiedza Krzyża, wielka córka narodu żydowskiego i wierząca 
chrześcijanka, wśród milionów niewinnie pomordowanych bliźnich. 
 
 
Opracowanie: Maria Kromp-Zaleska, Marek Zaleski 
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