
Boży człowiek…  -  św. Teresa od Dzieciątka Jezus  
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską, albo Teresą z Lisieux, uro-
dziła się w Alencon w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. 
Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. W tym samym 
roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do Lisieux. 25 marca 1883 r. dzie-
sięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, 
uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. 
Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z radością: "Już nie ja żyję, ale żyje we mnie 
Jezus". Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. W pamiętniku swoim zapisała, że w 
czasie pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła "całkowite nawrócenie". Postanowiła cał-
kowicie zapomnieć o sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła odczu-
wać gorycz i wstręt do przyjemności i ponęt ziemskich. Ogarnęła ją tęsknota za modlitwą, 
rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej wielka droga ku świętości. Miała zaledwie 13 lat. 
Dwa lata później zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, wi-
dząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma tak 
trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak nie dała za wygraną, ale udała się o po-
moc do miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie zezwala 
w tak młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by po-
jechał z nią do Rzymu. Papież Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłań-
stwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: "Ojcze święty, pozwól, abym dla 
uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia". Papież nie 
chciał jednak uczynić wyjątku. Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta 
najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczy-
niła postanowienie: "Chcę być świętą". W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała 

imię: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. 
Jej drugim postanowieniem było: "Przybyłam tutaj, aby 
zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za ka-
płanów". W roku 1890 złożyła śluby i uroczystą profesję. 
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. 
Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet naj-
mniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości 
"małą drogą dziecięctwa Bożego". Widząc, że miłość 
Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za 
zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w 
księdze "Dzieje duszy". Na rok przed śmiercią zaczęły 
pojawiać się u Teresy pierwsze objawy daleko już po-
suniętej gruźlicy. 30 września 1897 roku zmarła, zapo-
wiedziawszy: "Chcę, przebywając w niebie, czynić do-
bro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż". 
Święta Teresa z Lisieux Pius XI beatyfikował ją w 1923 
r., a już w dwa lata później - kanonizował ją. W 1927 r. 
ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną pa-
tronką misji katolickich. W roku 1890 bowiem - a więc 
jeszcze za życia Teresy - klasztor w Sajgonie zamierzał 
otworzyć w Hanoi drugi klasztor karmelitanek na zie-
miach wietnamskich. W tej sprawie zwrócono się do 
klasztoru macierzystego w Lisieux o pomoc. Siostry 
zamierzały wysłać pomoc także w personelu. Wśród 
pierwszych ochotniczek była także siostra Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Ustalenia trwały jednak zbyt długo; 
Teresa zachorowała i zmarła. 
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MÓDL SIĘ ZA NAMI 
Święta Tereso od Dzieciątka 

Jezus, 
Ukochane Dziecię Ojca  

niebieskiego, 
Oblubienico Jezusa, 

Czysta gołąbko Ducha  
Świętego, 

Wybranko Najświętszej Maryi 
Panny, 

Wierna córko wielkiej Teresy, 
Anielska siostro nasza, 

Wspomożenie duchowień-
stwa, 

Orędowniczko dzieci, 
Patronko sierot, 

Patronko przystępujących do 
pierwszej Komunii świętej, 

Patronko chcących się oddać 
Bogu, 

Miłościwa lekarko chorych, 
Opiekunko ubogich i nie-

szczęśliwych, 
Opiekunko misji, 

Opiekunko żołnierzy, 
Matko wielu dusz, 

Można cudotwórczyni, 
Bohaterko cnót, 

Kielichu błogosławieństwa, 
Wzorze dziecięcej ufności  

w Bogu, 
Różo ścieląca się pod stopy 

Jezusa, 
Całopalna ofiaro miłości, 
Jasny promyku niebios, 

Niewinny pierwiosnku Boga, 
 


