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Edyta, a w zasadzie Edith 
Stein - filozof, 
fenomenolog, święta 
kościoła katolickiego o 
żydowskim pochodzeniu, 
patronka Europy. 



Narodziny
Przyszła karmelitanka 
urodziła się 12 października 
1891 roku w ówczesnym 
Breslau.



Przyszła na świat w zamożnej, 
żydowskiej rodzinie, podczas 
trwania Jom Kipur

 - jednego z najważniejszych 
świąt żydowskich - 

na Przedmieściu Odrzańskim 
we Wrocławiu, w zburzonym 
już przez wojnę domu przy 
Kohlenstrasse 13.



Dzięki majątkowi 
zdobytemu przez ojca, 
młoda Edyta uczęszczała 
do Żeńskiego Gimnazjum 
im. Królowej Wiktorii, a 
następnie po skończeniu 
liceum studiowała na 
Śląskim Uniwersytecie 
Fryderyka Wilhelma, 
germanologię, historię i 
psychologię.



Od judaizmu, przez ateizm, po chrześcijaństwo... 



Nawrócenie
Proces przemiany 
dwudziestokilkuletniej Stein 
zaczął się  po śmierci przyjaciela 
- Adolfa Reinacha. Kulminacyjny 
moment nastąpił po przeczytaniu 
przez nią “Życia św. Teresy z 
Avili”. Jak wspomniała: “Gdy 
zamknęłam książkę, 
powiedziałam sobie: To jest 
prawda.”



Siostra zakonna

15 kwietnia 1934 roku przyjęła imię zakonne - Teresa Benedykta od Krzyża, a 1 
maja 1938 roku założyła czarny welon karmelitański.

31 grudnia 1938 roku została zmuszona do przeniesienia się do Holandii, do 
Eccht, z powodu narastającej nienawiści do Żydów. Jednak nawet tam nie była 
bezpieczna, ponieważ III Rzesza zajęła Niderlandy. Teresa została aresztowana 2 
sierpnia 1942 roku podczas masowych łapanek chrześcijan żydowskiego 
pochodzenia, wtedy miała powiedzieć do siostry: “Chodź, idziemy cierpieć za swój 
lud.”



Birkenau...

Ostatni raz widziano ją na wrocławskim 
dworcu 7 sierpnia 1942 r., kiedy 
przejeżdżała przezeń wraz z innymi 
żydowskimi więźniami.

Zaledwie dwa dni później miała zostać 
zagazowana, a jej ciało zostało 
przewiezione do obozowego 
krematorium... .



Teresa Benedykta od Krzyża

Była to postać tragiczna i heroiczna zarazem. Nigdy nie bała się stawiać trudnych 
pytań, co potwierdza jej duchowa podróż w głąb siebie.

Nie była tylko męczennicą i zakonnicą, ale także naukowcem, wydała kilka prac 
naukowych i stworzyła nowy nurt filozoficzny.

Edyta Stein to niezwykła kobieta, która  z Bogiem i odwagą w sercu ruszyła na 
pewną śmierć, aby cierpieć ze swymi braćmi: Żydami, chrześcijanami – ludźmi.
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