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 I.  

WPROWADZENIE
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wi ci mówi  o Bogu z kompetencj  i do-

wiadczeniem, a wi c s  teologami. Ca y szereg teo-

logów odkry o jak bardzo trzeba czyta , zg bia

i s ucha wi tych. Urs von Balthazar w swoich dzie-

ach du y nacisk po o y  na do wiadczenie wi tych. 

Ojciec Franciszek Letel z prowincji paryskiej – pro-

fesor teologii dogmatycznej – w swojej tezie doktor-

skiej Pozna  Jezusa Chrystusa – Teologia wi tych

pisze: Wszyscy wi ci s  teologami i tylko wi ci s

teologami.

Porównuj c sposób pisania dzie  przez w. Te-

res  od Jezusa i w. Teres  od Dzieci tka Jezus, 

mo na odnale  pewne podobie stwa. Obie s  kar-

melitankami yj cymi modlitw , obie pisz  pod po-

s usze stwem. Teresa od Jezusa pisze Ksi g ycia

poniewa  nie wiadomo, czy jej ycie jest animo-

wane przez Ducha wi tego, czy przez diab a. Po 

reformie na pro b  sióstr, aby nauczy a ich modli-

twy, pisze Drog  doskona o ci, drog  duszy do Boga 

opisuje za  w Twierdzy wewn trznej.
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Lisieux rok 1895 – podczas rekreacji w jedy-

nym ogrzewanym pomieszczeniu spotykaj  si  sio-

stry: Paulina, Celina i Maria. Teresa opowiada im 

histori  swojego ycia. Siostry nakazuj  jej spisa

to. Kupuj  jej 32 stronicowy zeszyt za dziesi

centymów. Jest to „Zeszyt pos usze stwa”. W ci gu

roku Teresa zapisuje sze  zeszytów (86 kartek), 

zdejmuje ok adki zeszytów, zszywa je i wk ada do 

kartonu. 21 stycznia 1896 roku, w wi to Matki 

Agnieszki, w godzinie modlitwy wewn trznej, Te-

resa k adzie karton z zeszytami przy Matce Przeory-

szy. Nigdy nie zapyta co si  dzieje z jej zeszytami 

(Manuskrypt A).

Siostra Maria od Naj wi tszego Serca Pana Je-

zusa prosi Teres , aby napisa a o swojej ma ej dok-

trynie – nauce. Dokonuje si  wymiana listów (Ma-

nuskrypt B).

W czerwcu 1897 roku Teresa jest 

ju  bardzo chora. Przeorysz  w Lisieux 

jest Matka M. Gonzaga, do której zwraca 

si  Matka Agnieszka: Ja posiadam ze-

szyty, które ona napisa a. By oby chyba 

dobrze, gdyby napisa a co  na temat 
swojego ycia zakonnego. Mia o to po-

s u y  do napisania nekrologu po jej 

mierci. Matka Gonzaga zgadza si  pod warunkiem, 

e b dzie to skierowane do niej. 3 czerwca Teresa 

otrzymuje czarny zeszyt do pisania, zapisuje 35 

30 sierpie  1897 r. 

Miesi c przed mierci
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stron a  do 8 lipca, kiedy to zostaje przeniesiona do 

infirmerii. Tam jest ju  zupe nie wyczerpana i nie 

jest w stanie niczego pisa  (Manuskrypt C).

Teresa umiera 30 wrze nia 1897 roku i zapada 

nad ni  milczenie. W nast pnym roku ma si  ukaza

za zgod  Matki Gonzagi po miertny nekrolog. 

Matka Agnieszka ma przed sob  trzy manuskrypty, 

dokonuje korekt, zamieszcza tytu y 12 rozdzia ów,

ca o  opatruje tytu em Historia duszy i do cza

kilka utworów poetyckich Teresy. Matka Agnieszka 

umieszcza tak e wst p i zako czenie. Ca o  czyta, 

przyjmuje i przedstawia do imprimatur teologowi 

o. Godefroy Madelaine (przeor norbertanów z Mon-

daye). Dzie o ukazuje si  dok adnie w rok po 

mierci Teresy, 30 wrze nia 1898 roku w wydaw-

nictwie w. Paw a w Bar-le-Duc w nak adzie 2000 

egzemplarzy. Pó niej ukazuj  si  t umaczenia: pol-

skie, angielskie itd. Tajemnic  sukcesu tej ksi ki

jest niewiedza Teresy, która pisz c dla swoich sióstr 

karmelitanek nie s dzi a, e czyta  j  b dzie

ogromna liczba czytelników. Dlatego Teresa, jako 

autorka jest „prze roczysta, transparentna” opisuj c

to, co prze ywa i to co dzieje si  w jej duszy.

266 listów. Pozwalaj  one pe niej scharaktery-

zowa  nauczanie Teresy, szczególnie w niektórych 

punktach. Teresa nie napisa a kompletnej autobio-
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grafii – ja nie opisuj  historii mojego ycia, ale histori

ask jakie otrzyma am od Pana.

W opisie tym dostrzegamy pewne luki, s  to 

przerwy 2-3 lat, w których nie wiadomo co si  z ni

dzia o. Trzeba mie  t wiadomo , e Teresa pisze 

swoj  histori  przede wszystkim dla sióstr, które 

dok adnie wiedz  co si  z ni  dzieje. Lecz, gdy opi-

suje podró  do Rzymu, czyni to bardzo dok adnie

i szczegó owo na 40 stronach wiedz c, e Paulina 

w Rzymie nigdy nie by a.

Ta korespondencja pozwala nam w wielu wy-

padkach lepiej pozna  Teres . Posiada ona równie

bardzo wielk  warto  duchow , zw aszcza gdy chodzi 

o listy do Celiny i do dwóch duchowych braci ka-

p anów. Niestety korespondencja Teresy nie jest 

kompletna. Swoisty kierownik duchowy Teresy 

o. Pichon TJ (który wyjecha  do Kanady) otrzymy-

wa  od niej jeden list na miesi c przez siedem lat – 

oko o siedemdziesi ciu listów – odpowiadaj c jed-

nym listem na rok, zniszczy  ca  korespondencj

nie zdaj c sobie sprawy, e ma do czynienia z naj-

wi ksz wi t  czasów wspó czesnych. Zeznaj c na 

procesie beatyfikacyjnym o. Pichon by  bardzo za-

k opotany t  spraw . To potwierdza fakt, jak bardzo 

wi to  Teresy by a ukryt  w jego oczach i w oczach 

jej rodzonych sióstr.
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Poezja. Istnia a w tamtych czasach w Karmelu 

tradycja pisania poezji z okazji pewnych jubileuszów 

w ramach danej wspólnoty. Zazwyczaj zajmowa a si

tym podprzeorysza, ale zdarza o si , e funkcja 

w klasztorze nie zapewnia a charyzmatu w tej dzie-

dzinie. W Lisieux pisaniem poezji zajmowa a si

Matka Agnieszka. W 1893 obowi zek ten przeka-

za a Teresie, która przyj a go w duchu pos usze -

stwa i napisa a pi dziesi t cztery poematy.  

Nie jest to wielka poezja z punktu widzenia 

literackiego, Teresa nie przejmowa a si  czym  takim 

jak wersyfikacja. W tekstach tych jednak z wielk

moc  wyra a swoje ycie wewn trzne, podobnie jak 

w tekstach pisanych proz . Bardzo d ugo do tekstów 

tych nie przywi zywano wi kszej uwagi („poezyjka”). 

Teraz, kiedy lepiej znamy Teres , widzimy jak jej 

poezja niekiedy lepiej wyra a to, czym ona y a.

Gdyby my np. nie znali jej poematów, brakowa o by 

nam wielu elementów jej teologii eucharystycznej. 

Wszystkie jej poematy to kantyki, pie ni, które mia y

by piewane. Dzi  m odzi ludzie we Francji na 

nowo pod t  poezj  podk adaj  muzyk , aby j pie-

wa  np. y  mi o ci  – istnieje 10 wersji, tak e

rockowa i reggae.

Teresa napisa a osiem utworów teatralnych 

z ró nych okazji (Bo e Narodzenie, wi tych M o-

dzianków, wi to Przeoryszy). Chcia a, aby te utwo-

ry budowa y pobo nie wspólnot . Sama jest autor-
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k  scenariuszy, scenografii i sama gra w nich g ówne

role.

Niektóre s  bardzo interesuj ce np. utwory 

o Joannie d’Arc, która w tym czasie nie by a jeszcze 

kanonizowana (jeden dotyczy misji i po-

s annictwa Joanny d’Arc, drugi jej cierpie

i m ki). Teresa modli si , aby Joanna 

d’Arc by a kanonizowana. W ten sposób 

opisuj c jakby prorokuje swoje w asne

m ki i cierpienia, które dostrzega w Joan-

nie d’Arc, zapowiada niejako to, co sama 

b dzie prze ywa . B d c ju  w infirmerii, 

w ostatnich miesi cach swego ycia, zwra-

ca si  do matki Agnieszki: je li chcecie 

dowiedzie  si  jakie s  moje uczucia w czasie tego 

cierpienia, przeczytajcie utwór o Joannie d’Arc, tam 
jest zawarte moje cierpienie”.

Przestrze  jaka dzieli te dwie kobiety to okres 

pi ciu wieków, ale s  kanonizowane jedna po drugiej 

w ci gu pi ciu lat i obie s  patronkami Francji. Istniej

tak e s owa Teresy i uwagi zapisane przez matk

Agnieszk  gdy Teresa by a chora – osiemset pi -

dziesi t s ów.

Novissima Verba, to ostatnie rozmowy oraz 

mnóstwo s ów zapisanych w procesie beatyfika-

cyjnym, istniej  tak e wszystkie wiadectwa po 

procesie.

Teresa

jako  Joanna d'Arc. 



II.

ALENÇON – LISIEUX 
(1873-1887)
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Paulina i Celina y y po dziewi dziesi t lat, 

gdyby Teresa tyle y a, umar aby w 1963 roku. Bar-

dzo wa n  rzecz  jest zna  szczegó y z ycia codzien-

nego Teresy, aby zda  sobie jasno spraw  z dzia ania

w jej yciu Ducha wi tego. Je li wchodzimy od razu 

w ca  duchowo  Teresy, np. zaczynamy od „Drogi 

Dzieci ctwa”, nie jeste my wówczas w stanie zda

sobie jasno sprawy z tego, e jej prawdziwa ducho-

wo  by a ogromnie mocno osadzona w jej realnym 

codziennym yciu. Dlatego o. Conrad de Meester 

OCD, belgijski specjalista w dziedzinie w. Teresy 

z Lisieux, sformu owa  tak  tez : ycie wywo uje – 

rozkazuje, droga zosta a ukazana – czyli najpierw 

jest ycie, a dopiero potem droga, któr  mo na opisa .

Teresa urodzi a si  2 stycznia 1873 roku 

w Alençon. Ojciec by  zegarmistrzem, matka zajmo-

wa a si  koronkarstwem. Jest to specjalno  tamtych 

terenów – s ynne koronki z Alençon. (Papie  Jan 

Pawe  II og osi  rodziców Teresy Czcigodnymi). 

W rodzinie tej przysz o na wiat dziewi cioro dzieci 

– czworo zmar o, w tym dwóch ch opców. Teresa 

urodzi a si  jako ostatnia z dzieci, gdy jej mama 
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mia a 41 lat. Ma szcz liwe dzieci stwo, jest ko-

chan  córk  (jest to bardzo wa ne z punktu widzenia 

wspó czesnej psychologii, kiedy mówimy o pierw-

szych miesi cach ycia cz owieka).

Teresa jest dzieckiem radosnym, 

jakby ekspansywnym, pe nym ycia. Wy-

chowuje si  w rodzinie chrze cija skiej,

w której modlitwa i mi o  wzajemna s

czym  bardzo wa nym. Rodzice Teresy 

s  codziennie na mszy w. porannej, co 

w tamtych czasach we Francji jest czym

wyj tkowym. Ma a Teresa jest ywa

i podczas Mszy w. lub nieszporów, które 

trwaj  dla niej zbyt d ugo kr ci si  i niecierpliwi. 

Bardzo wcze nie prze ywa wielk  strat  – gdy ma 

cztery i pó  roku umiera jej mama, która choruje na 

raka piersi. Pani Martin jeszcze przed mierci  od-

bywa pielgrzymk  do Lourdes. Po mierci ony, pan 

Martin zostaje z pi cioma ma ymi córkami. W wy-

chowywaniu ich pomaga mu jego kuzyn Guerin, 

sam onaty i maj cy dwie córki. Przenosz  si  do 

Lisieux, gdzie nast puje g boka zmiana ycia ze-

wn trznego i wewn trznego. Teresa prze ywa szok 

uczuciowy po mierci mamy i trwa w swoistej a o-

bie oko o dziesi  lat: zamkn am si  w sobie, sta-

am si  nadwra liwa, wyra a o si  to najcz ciej

w p aczu.

Teresa  w wieku 3 lat. 
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Dom w Alençon znajdowa  si  przy ruchliwej 

ulicy co sprawia o, e rodzina mia a bezpo redni

kontakt z yciem codziennym miasta. W Lisieux 

natomiast dom otoczony ogrodem i murem po o ony

by  na uboczu miasta. Okres trzech i pó  roku po 

przeprowadzce Teresa sp dza wy cznie w otocze-

niu sióstr, które zast puj  jej mam . Starsze siostry 

praktycznie zajmuj  si  wychowaniem Teresy, 

szczególnie Paulina, któr  Teresa wybra a sobie na 

now  mam .

Maj c osiem i pó  roku Teresa zostaje zapi-

sana do szko y prowadzonej przez siostry Benedyk-

tynki w Lisieux, mieszka jednak nadal w domu ro-

dzinnym. Teresa mówi, e by o to pi  najbardziej 

smutnych lat w jej yciu. Ma wielkie problemy je li

chodzi o relacje mi dzyludzkie, poniewa  uczy si

z dziewcz tami starszymi od siebie. Te prze laduj

j  robi c ró ne szkolne dowcipy. Teresa le si  w ród

nich czuje i jest smutna z tego powodu. Benedyktyn-

ki by y z powodu tego faktu bardzo nieszcz liwe – 

nawet jeszcze sto lat po nim, cho  problem ów by

od nich niezale ny.

Teresa nie jest nadzwyczajn  uczennic , z mate-

matyki jest wr cz s aba. Maj c dziewi  lat, jest ma ,

lekko strachliw  i p aczliw  dziewczynk . W tym 

czasie prze ywa kolejny swój dramat. Jej przybrana 

mama – Paulina, maj c dwadzie cia jeden lat wst -

puje do Karmelu.  
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Paulina ju  wcze niej my la a o yciu zakon-

nym, pragn a wst pi  do klasztoru sióstr Wizytek 

w Mans, gdzie zakonnic  by a ich ciotka. We Francji 

trwa okres jansenizmu, l ku przed Bogiem-S dzi .

Do Komunii wi tej nie przyst puje si  codziennie, 

raczej rzadko. Duchowo w. Franciszka Salezego 

(Wizytki) sz a bardziej w kierunku Boga-Mi o ci

oczyszczaj c jansenizm.  

Rok 1882 to mi dzy innymi uroczysto ci rocz-

nicowe ku czci w. Teresy z Avila. W czasie jednej 

z takich uroczysto ci Paulina otrzymuje natchnienie, 

aby wst pi  do Karmelu. O decyzji Pauliny Teresa 

dowiaduje si  w sposób – mo na powiedzie  – bru-

talny. Traci swoj  drug  mam , a to odnawia ran

jak  Teresa nosi po mierci swojej rodzonej mamy, 

ran , która jeszcze si  nie zabli ni a. Paulina zaczy-

na Teresie wyja nia  i t umaczy , czym w ogóle jest 

Karmel. Dzi ki tym rozmowom Teresa zaczyna 

rozumie  Karmel jako ycie dla Jezusa i z Jezusem. 

W zwi zku z tym deklaruje, e ona równie  wst pi

do Karmelu. Motywacj , która wówczas ci gn a j

do Karmelu by  nie tyle Jezus co Paulina, w której 

traci a sw  drug  mam .

Po okresie duchowego dojrzewania Teresa 

powie jednak wyra nie, e wst pi a do Karmelu nie 

dla Pauliny, ale dla samego Jezusa. Kiedy Paulina 

wst puje do Karmelu w Lisieux, Teresa spotyka si

z matk  Mari  Gonzag , aby prosi  o przyj cie.
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Przeorysza odpowiada jej, e nie przyjmuj  ma ych

dzieci do postulatu. Teresa ma wówczas dziewi

lat. Ju  wówczas matka Gonzaga nazywa Teres

„Teresit ” na pami tk  jednej z towarzyszek Teresy 

od Jezusa. Teresa ju  wówczas mia a wybrane dla 

siebie imi  zakonne – Teresa od Dzieci tka Jezus. 

Jest rozradowana, kiedy przeorysza mówi jej, e

w a nie takie imi  otrzyma, je li kiedykolwiek 

wst pi do Karmelu. Odej cie Pauliny sprawia, e

Teresa zapada na powa n  chorob  psychosomaty-

czn  trwaj c  miesi c i trudn  do wyja nienia przez 

lekarzy. Sama opisuje potem jej pewne symptomy: 

halucynacje, trudno ci z jedzeniem, ci g y l k. Me-

dycyna w tamtym czasie nie bardzo umie sobie po-

radzi  z podobnymi przypadkami. Zarówno rodzina, 

jak i Karmel w Lisieux podejmuj  modlitw  w jej 

intencji, a w szczególny sposób modl  si  do Matki 

Boskiej Zwyci skiej z sanktuarium w Pary u.

W pokoju Teresy pojawia si  statua Maryi, która 

w rodzinie Martin jest ju  od dawna.

W momencie krytycznym choroby 

Teresa maj c dziesi  lat, wzywa do 

swojego pokoju siostry, które kl kaj  wo-

kó  jej ó ka. W czasie tej modlitwy Te-

resa widzi jak Maryja ze statuetki u mie-

cha si  do niej, jest to „ aska U miechu 

Maryi”. 13 maja 1883 roku Teresa zostaje 

uzdrowiona. (Tu chc  zwróci  uwag , e

data 13 maja to tak e zamach na papie a

Matka Bo a

U miechu 
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Jana Paw a II, ale równie  tego dnia 1986 roku zo-

sta em mianowany biskupem w Lisieux – bp Guy 

Gaucher).

W zwi zku z tym wydarzeniem Teresa do wiad-

cza dwóch cierpie , swoistych trudno ci duszy, które 

trwaj  oko o czterech-pi ciu lat:

1)  L k, e zdradzi a wi t  Dziewic . Teresa 

s dzi a, e winna zachowa  to dla siebie, ale po wy-

zdrowieniu pytana przez swoj  siostr  Mari , opo-

wiada jej o doznanej asce. Ta z kolei dzieli si  tym 

z karmelitankami. Kiedy Teresa przychodzi do roz-

mównicy, karmelitanki uwa aj  to za ma y cud Matki 

Bo ej i prosz  Teres , aby im opowiedzia a wszystko 

sama. Teresa jest bardzo nieszcz liwa z tego po-

wodu uwa aj c, e Maryja jest z niej niezadowo-

lona. Nie by o to oczywi cie prawd , ale, jak zoba-

czymy pó niej, uchroni o j  to od subtelnej du-

chowej pychy zwi zanej z t ask .

2)  Wewn trzne przekonanie o tym, e udawa a

swoj  chorob , poniewa  jednym z symptomów tej 

choroby by o jakby zdwojenie jej osobowo ci i ten 

ból duszy trwa cztery lata.

Wspó cze ni psychologowie i psychiatrzy twier-

dz , e ta choroba to ci g dalszy szoku afektywnego 

po mierci mamy. Teresa twierdzi, e by  to ci g y

atak z ego ducha przeciwko ca ej rodzinie. W mo-

mencie, kiedy Paulina wst pi a do Karmelu szatan 

jakby przypuszcza , e rodzina Martin wyrz dzi mu 
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wielk  krzywd  i Teresa b dzie toczy a nieustann

walk  przeciwko niemu. Te dwie interpretacje nie s

sobie przeciwstawne. Mamy tu wyja nienie psycho-

logiczne, tego co w sferze duchowej dzia o si  w Tere-

sie. Oczywi cie, jej ycie to nie tylko same cierpienia.  

Bardzo radosny moment to Pierwsza Komunia 

wi ta. Teresa by a bardzo przywi zana do starszej 

od siebie o trzy i pó  roku Celiny i kiedy Celina przy-

st powa a do swojej pierwszej Komunii wi tej

(Teresa mia a wówczas siedem lat) powiedzia a, e

to wydarzenie by o dla niej jedn  z wi kszych ask,

jak  prze y a. Sama pragnie i t skni aby dobrze przy-

st pi  do swojej pierwszej Komunii wi tej co ma 

miejsce w jedenastym roku ycia. Przygotowuj c si

do tego dnia, Teresa ucz szcza przez rok do bene-

dyktynek na lekcje katechizmu. Paulina poleca jej 

zapisywa  wszystkie ma e ofiary i modlitwy dla Je-

zusa (trzy miesi ce przed tym dniem wr cza jej 

w tym celu sporz dzony przez siebie ma y zeszy-

cik). Na trzy dni opuszcza dom rodzinny, aby odby

rekolekcje prowadzone przez ks. Domin – kapelana 

benedyktynek. W ma ym zeszyciku znajdujemy no-

tatki i uwagi Teresy na temat g oszonego S owa Bo-

ego: o wi tokradzkiej spowiedzi i Komunii, o mier-

ci i o piekle. Teresa pisze: Ks. Domin mocno nas 

nastraszy . W czasie tych rekolekcji jedna czy druga 

mia a wra enie, e zaraz umrze. ask  Bo  by o to, 

e umar a przeorysza co spowodowa o, e ks. Domin 
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przesta  g osi  S owo Bo e, gdy  musia  zaj  si
pogrzebem.

Przyst puje do Pierwszej Komunii wi tej 8 maja 

1884 roku. By o to dla niej wspania e i cudowne 

prze ycie, które tak opisuje w swoich wspomnie-

niach: By  to pierwszy poca unek Jezusa w mojej du-

szy. By o to jakby wspólne patrzenie sobie w twarz, 

Teresa mog a odda  si  Temu, który jej si  odda

w pierwszej Komunii, wyda a Mu ca  swoj  wol-

no . Jest to bardzo wa ny moment w jej yciu, mo-

ment ca kowitego oddania si , daru wzgl dem Jezusa, 

który odda  si  jej pierwszy. S ownictwo i sposób 

wypowiedzi Teresy w aden sposób nie odpowiada 

s ownictwu rekolekcji g oszonych przez ks. Domin. 

Pierwsza Komunia w. wywo uje u Teresy eksplozj

g odu eucharystycznego. Pami ta  jednak nale y, e

w tamtych czasach nie przyst powano do Komunii 

w. bez zgody spowiednika. Teresa otrzymuje zgod

na cz st  Komuni w. Zapisuje w swoim zeszyciku 

wszystkie swe Komunie od 8 maja 1884 roku do 28 

sierpnia 1885 roku (w sumie dwadzie cia dwie). Pro-

wadzi nadal ycie ma ej dziewczynki: wyje d a na 

wakacje, sp dza czas nad brzegiem morza, odbywa 

d ugie spacery. W tym czasie prze ywa kolejny dra-

mat, jej siostra Maria, która zast pi a Paulin  w byciu 

matk , równie  wst puje do Karmelu. Zbiega si  to 

w czasie z Pierwsz  rocznic  Pierwszej Komunii w.

i zwi zanych z tym rekolekcji g oszonych przez 

znanego nam ju  ks. Domin. Wydaje si , e rekolek-



Alençon – Lisieux 23

cjonista nie zmieni  sposobu g oszenia S owa Bo-

ego i nadal mówi m odym dziewcz tom o piekle, 

m kach itp. Z tego, by  mo e, powodu Teresa prze-

ywa kolejny kryzys. Tym razem jest to choroba skru-

pu ów trwaj ca oko o siedemna cie miesi cy. Skrupu-

lanctwo jest do  powszechne w Ko ciele XIX wieku. 

Wynika ono z okre lonego sposobu g oszenia S owa

Bo ego w tamtym czasie. Teresa zwierza a si  ze swo-

ich skrupu ów Marii, poniewa  jednak Maria wst puje

do Karmelu, Teresa zostaje sama i nie ma komu po-

wierzy  swoich problemów duchowych.  

W listopadzie 1886 roku Teresa ko czy czter-

na cie lat. Jest to bardzo adna dziewczyna, mierzy 

162 cm – najwy sza z sióstr Martin, ma d ugie bia e

w osy. Jest jednak ci gle nadwra liwa, ci gle p acze

– mówi, e p acze poniewa  p acze, nie chce p aka

i z tego powodu, e p acze – p acze. W dalszym ci gu

my li o wst pieniu do Karmelu, ale zastanawia si :

jak mog  wst pi  do Karmelu skoro w. Teresa od 

Jezusa wymaga aby osoby, które wst puj  by y m -
ne i mocne.

Do prze omu listopada i grudnia 1886 roku 

Teresa prze ywa bardzo intensywnie swoje proble-

my i k opoty. Jest to dla niej moment bardzo kryty-

czny i nie wiedz c do kogo si  zwróci  i co czyni ,

zaczyna modli  si  do swoich dwóch m odszych bra-

ciszków i dwóch siostrzyczek, którzy umarli przed-

wcze nie, a którzy jak s dzi Teresa, s  w niebie. 
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Zostaje uzdrowiona z choroby skrupu ów. Mo na po-

wiedzie , e jest to drugie uzdrowienie Teresy, w tym 

przypadku uzdrowienie serca, po pierwszym uzdro-

wieniu fizycznym dokonanym przez Matk  Bo .

Teres  czeka jeszcze jedno uzdrowienie, które 

dokonuje si  w Bo e Narodzenie 1886 roku. Sytuacja 

i klimat tego uzdrowienia s  bardzo proste. Ca a rodzi-

na Martin udaje si  na Pasterk  do katedry w. Piotra 

w Lisieux. Teresa po powrocie wystawia swoje buty 

czekaj c na podarunki gwiazdkowe. Pan Martin bar-

dzo zm czony zwraca si  do swoich córek: jeste cie

ju  dojrza e, wi c po raz ostatni w tym roku robimy 
tego rodzaju podarunki. Teresa znowu p acze i udaje 

si  do swego pokoju na pi trze. Zwraca si  do niej 

jej siostra Celina: Nie przejmuj si , wyp acz si . Tru-

dno, wieczór b dzie smutny. Teresa otrzymuje ask

wielkiego umocnienia, zy znikaj , schodzi na dó  ca a

radosna i radykalnie przemieniona. Jeste my tu w rod-

ku tego wydarzenia, kiedy Teresa otrzymuje definity-

wnie ostateczn ask  uzdrowienia. Co tak naprawd

si  dokona o? Ona sama mówi, e to wydarzenie 

by o cudem, by o to jej nawrócenie. Otrzyma am a-

sk  gruntownej zmiany serca, otrzyma am ponownie 

duchow  moc, któr  straci am w wieku czterech i pó

lat, kiedy umar a mi moja mama. W ci gu dziesi ciu

lat kr ci am si  w kó ko nie mog c wyj  z tego za-

kl tego ko a, mimo bardzo wielu bezu ytecznych i bez-

owocnych wysi ków. ród o mojego serca otworzy o
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si , jakby si  odmuli o i otrzyma am ask , moje serce 
zosta o przeobra one

1
.

Nierzadko Teresa otrzymuje wielkie aski w dni 

wielkich liturgicznych wi t. Bo e Narodzenie dla Tere-

sy to nie tylko wi to podarunków, ale wi to Wcie-

lenia. S owo sta o si  Cia em, Druga Osoba Trójcy 

wi tej staje si  ma ym dzieckiem. Ten, Który jest 

Moc , staje si  S abo ci . Teresa, która by a s ab ,

staje si  mocna – jest to wi c cudowna wymiana 

mi dzy s abo ci  Teresy, a Moc  S owa Bo ego. Te-

resa czy t ask  z Eucharysti , poniewa  w czasie 

Eucharystii przyjmuje Tego, Który Jest Bogiem 

Mocnym. Jednocze nie Teresa mówi, e jest to aska

wyj cia z okresu dzieci cego w sensie negatywnym 

(infantylnego). Dostrzegamy tu wp yw w. Jana od 

Krzy a, jego sposób wys awiania si : Dzie , w któ-

rym otrzyma am ask  dojrza o ci. Ale tak naprawd

Teresa nie otrzyma a jeszcze aski dojrza o ci, lecz 

ask  wyj cia z okresu dzieci cego. Odkrycie przez 

Teres  „Drogi Dzieci ctwa” nie oznacza powrotu do 

okresu infantylizmu, nie jest to dzieci ctwo rozu-

miane w sensie potocznym, a opowiadane przez ro-

mantyczne ksi ki. Nie jest to wi c regres czy po-

wrót, poniewa  widzimy, e Teresa zosta a uzdro-

wiona z infantylizmu. Teresa mówi, e dzi ki tej asce

wysz a z okresu nadwra liwo ci i otrzyma a moc du-

szy, która pozwala jej w tej chwili wst pi  do Karmelu, 
________________________________  

1 Por. Dzieje duszy, rozdz. 5, Owoce duchowej przemiany,

Kraków 1988, s. 108. 



 26  Ma a wi ta z Lisieux 

gdy  wie, e Teresa z Avila chce, aby w jej klaszto-

rach by y mocne kobiety. 

Tej nocy pe nej wiat a otrzyma am ask , dzi ki

której wesz am w trzeci etap mojego ycia, etap naj-

pi kniejszy, etap najbardziej wype niony askami Boga. 

Jezus w ci gu jednej chwili dokona  tego, czego próbo-

wa am dokona  w ci gu dziesi ciu lat. Pos u y  si
jedynie odrobin  mojej dobrej woli.

aska Bo ego Narodzenia dokonuje radykal-

nej i gruntownej transformacji jej duszy. Pozwala jej 

to podj  walk  na rzecz tego, aby móc ostatecznie 

wst pi  do Karmelu. Zauwa amy tu, e ten podlotek 

staje si  kobiet . Po otrzymaniu tej aski rok 1887 to 

okres intensywnego rozwoju fizycznego, intelektu-

alnego i duchowego Teresy. Jednocze nie dzi ki tej 

asce, która pozwala jej wyj  z samej siebie, Teresa 

odkrywa swoje pos annictwo apostolskie: Jezus uczy-

ni  ze mnie rybaka dusz. Do wiadczy am mocno e

chce, abym pracowa a na rzecz nawrócenia grzeszni-
ków. Sze  miesi cy po otrzymaniu aski Bo ego

Narodzenia, w tej samej katedrze w. Piotra, otrzy-

muje nast pn  wielk ask . W czasie Mszy w. w swo-

im „mszaliku” widzi obrazek Jezusa Ukrzy owanego.

W sposób duchowy dostrzega Krew Jezusa sp ywa-

j c  z Jego ramion na ziemi  i to, e nikt Jej nie pod-

nosi, nie zbiera, aby wyla  J  na dusze ludzkie (Posta-

nowi am sta  u stóp Krzy a i zbiera  Krew Jezusa, 
aby wylewa  J  na dusze).
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Teresa ma czterna cie lat. Widzimy tu bardzo 

dojrza  postaw  kap a sk  Teresy – zbieranie Krwi 

Jezusa Chrystusa i wylewanie Jej na dusze: Wo anie

i krzyk Jezusa zabrzmia  w mojej duszy, a ja posta-

nowi am na  odpowiedzie . Dzi ki temu by am trawio-
na pragnieniem dusz. Na pragnienie zdobywania i po-

siadania dusz ze strony Jezusa odpowiada o to samo 

pragnienie ze strony Teresy: chc  zbawia  grzeszni-

ków, i tu Teresa wypowiada genialne zdanie: odczu am, 

e Mi o  Mi osierna wchodzi do mego serca. Poczu-

am pragnienie, aby zapomnie  o sobie i Jemu spra-

wia  przyjemno . I dopiero od tego momentu by am
szcz liwa.

Tu dostrzegamy wielk  tajemnic  – sekret y-

cia Teresy. Przed otrzymaniem aski Bo ego Naro-

dzenia jest w wi zieniu samej siebie. W jednym z utwo-

rów poetyckich dedykowanych Matce Bo ej (ostatni 

przed jej mierci ), Teresa formu uje takie zdanie: 

Mi owa  to wyda  sam  siebie, aby szuka  innych i móc 
ich kocha . Zreszt  ta Mi o  (Agape) nie jest niczym 

innym jak definicj  samej Trójcy wi tej (Mi owa

to odda  wszystko i odda  samego siebie. Ca y Ojciec 

wydaje si  Synowi i ca y Syn wydaje si  Ojcu i ca y
Duch wi ty wydaje si  Ojcu i Synowi). Ta definicja 

odnosi si  tak e do ma e stwa, jak równie  do ycia

kap a skiego i zakonnego. Jak si  wydaje, wydarze-

nia te s  opatrzno ciowe w odniesieniu do wielkiego 

zbrodniarza Henri Pranziniego, którym Teresa zajmuje 

si  duchowo. W noc z 19 na 20 marca 1887 roku 
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w Pary u, zamordowa  on w straszliwy sposób dwie 

kobiety i ma  dziewczynk . Ca y wiat by  zaintere-

sowany tym wydarzeniem. W czasopismach, równie

katolickich, domagano si  jego mierci na gilotynie.  

W Buissonnets (dom rodziny Mar-

tin w Lisieux) pan Martin zabrania swoim 

córkom czyta  na ten temat, nie wy czaj c

nawet katolickiego „La Croix” („Krzy ”).

Teresa s yszy o tej sprawie, mi dzy innymi 

u swojego wujka w jego aptece, gdzie lu-

dzie na ten temat rozmawiaj . Maj c czter-

na cie lat postanawia uratowa  (w sensie 

– zbawi ) Pranziniego i zaczyna modli

si  za niego. Sk ada równie  ofiar  i zamawia w jego 

intencji Msz w. Pomimo zakazu taty czyta „La 

Croix” i dowiaduje si , e Pranzini w ostatnim momen-

cie swojego ycia wchodz c na gilotyn  ca uje krzy ,

chocia  wcze niej nie chcia  nawet rozmawia  z kape-

lanem wi zienia. Teresa p acze z rado ci i nazywa 

Pranziniego swoim pierwszym dzieckiem. Mówi wte-

dy, e powinna jak najszybciej wst pi  do Karmelu, 

by móc zbawia  innych tego typu ludzi. I pó niej,

w czasie pobytu Teresy w klasztorze, obserwujemy 

ci gle silny zwi zek mi dzy Teres  a wi niami i ró -

nego rodzaju kryminalistami, a nawet mordercami.  

We Francji jest bardzo popularna sprawa pew-

nego mordercy, który zosta  zgilotynowany w 1957 

roku. Nawróci  si  w wi zieniu m.in. pod wp ywem 

Pranzini
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Teresy. Z wi zienia pisa  przepi kne listy do swojej 

ony i córeczki. Kard. Loustiger zaproponowa  roz-

pocz cie procesu jego beatyfikacji. To spowodowa o

wielkie problemy z policj  i Ministerstwem Spraw 

Wewn trznych twierdz cych, e je li zacznie si  kano-

nizowa  morderców to zajdziemy do nik d. Proces 

beatyfikacyjny tego mordercy jest w trakcie otwie-

rania. Jak wi c widzimy, aktualny jest i dzi  wp yw

Teresy na wi niów.


