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- Szelążek A.P., List pasterski o zwalczaniu niewiary, MDŁ 10(1935) nr 3, s. 63-70;  

- ***, Uzdrowienie Tereski, PR 12(1935) nr 4 s. 15. 

- Batowski W., Dziecięctwo duchowe, a czasy obecne, PR 12(1935) nr 4, s. 5-7. 

- Święcicka M., Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, PR 12(1935) nr 

4, s. 7-11. 

- ***, Echo z Wołynia, PR 12(1935) nr 4, s. 12-13. 

- ***, Wspomnienie z rekolekcji, PR 12(1935) nr 4, s. 24. 

- ***, Dlaczego zapisałam się do Kółka św. Teresy?, PR 12(1935) nr 4, s. 30-31. 

- Szelążek A.P., W dniu 8 maja Komunia św. młodzieży na intencję młodzieży w Rosji, 

MDŁ 10(1936) nr 5, s. 122.  

- Szelążek A.P., Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

Łuck 1936. 

- Szelążek A.P., O założeniu Kongregacji pod patronatem św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, Łuck 16.III.1936. 

- Szelążek A.P., W sprawie modłów na intencję Ojca Świętego, MDŁ 11(1936) nr 12, 

s. 339-340.  

- Martin G., Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Kraków 1936
2
. 

- W.B., Wychowywać z miłością, ŻK 7(1936) nr 41, s. 643-644. 

- Szelążek A.P., Nowenna na intencję Ojca Świętego, MDŁ 13(1936) nr 5-7, s. 251.  

- ***, Zawiadomienie o pogadance nt. Św. Teresy z Lisieux, którą wygłosi ks. 

Kobyłecki, ŻK 8(1937) nr 40, s. 632. 
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- ***, Ewangelia na Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ŻK 8(1937) nr 40,  

s. 626. 

- W.S., Korespondencje, ŻK 8(1937) nr 46, s. 729. 

- Majchrzycki J., Kochane Tereski, PR 14(1937) nr 5, s. 5-8. 

- Chruszczewska Cz., Sprawozdania i listy, PR 14(1937) nr 5, s. 19-20. 

- Grzesiak S., Sprawozdania i listy, PR 14(1937) nr 5, s. 21. 

- Świciów M., Sprawozdania i listy, PR 14(1937) nr 5, s. 23-25. 

- W.B., O Tereskach w Łucku, ŻK 9(1938) nr 20, s. 312-313. 

- ***, Korespondencje. Rekolekcje dla młodzieży, ŻK 9(1938) nr 25, s. 393. 

- ***, Kronika. Zawiadomienie o Nowennie do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ŻK 

9(1938) nr 39, s. 630. 

- Wysoczańska Z., Podziękowanie św. Teresie za wstawiennictwo, ŻK 9(1938) nr 52, 

s. 836. 

- Żukowski S., Nowenna na intencję Ojca świętego, MDŁ 13(1938) nr 5-7, s. 251  

- Szelążek A.P., Reskrypt w sprawie ponownego zatwierdzenia Dzieła Kółek św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 14(1939) nr 3, s. 125-126. 

- Sobakiewicz W., Sprawozdanie z Kółka Teresek od Dzieciątka Jezus w Łucku przy 

szkole nr 4 na Krasnem, PR 16(1939) nr 2, s. 11-12. 

- Zalewski J., Stała się omyłka. Wspomnienia z niewoli sowieckiej… wrzesień 1939-

sierpień 1941, Warszawa 1994. 

- Kołtun K., Święta Teresa, WB 2(1995) nr 4(8), s. 22. 

- Kołtun K., Patronka Wołynia w Chełmie, WB 3(1996) nr 3(11), s. 5. 

- Zalewska Ł., Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, WW 3(1997) nr 1(14), s. 3-6. 

- Kołtun K., Poezja. Cumań, WW 3(1997) nr 4(17), s. 14. 

- Kurdybelski J., Ze wspomnień Wołyniaków, WB 4(1997) nr 1(13), s. 54-61. 

- Ścisłowicz A., Powrót Zgromadzenia Sióstr Terezjanek do diecezji łuckiej, WW 

4(1998) nr 1(14), s. 7-8. 

- ***, Jezus i pragnienia Teresy, WW 4(1998) nr 1(14), s. 10. 

- Zalewska Ł., Dzień skupienia księży i sióstr zakonnych diecezji łuckiej. Z życia 

Kościoła na Wołyniu, WW 4(1998) nr 2(21), s. 30. 

- Kowalów W.J., Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary. 70. lecie patronatu św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus na diecezją łucką, WW 4(1998) nr 2(21), s. 7-9. 
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- Kowalów W.J., Patronka diecezji łuckiej Doktorem Kościoła, WW 4(1998) nr 1(20), 

s. 5-6. 

- Kowalów W.J., Różane płatki św. Teresy, WW 4(1998) nr 2(21), s. 5-6. 

- Kołtun K., 100-lecie śmierci św. Teresy w Chełmie, WB 5(1998) nr 5(17), s. 31. 

- ***, Modlitwa o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Teresy, WW 1(20) 1998,  

s. 6. 

- Kołtun K., Hymn na cześć Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, WW 4(1998), nr 2, s. 32. 

- Jaworska A., Droga krzyżowa ze św. Teresą, WW 4(1998), nr 2, s. 16-20; 

-  Zegadłowicz E., Róże. Poezja, WW 4(1998) nr 2, s. 10. 

- Kowalów W.J., Stolica Apostolska wysłuchała wołanie wiernych z Wołynia, WW 

4(1998) nr 2, s. 3. 

- Kowalów W.J., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus znakiem rozwoju dla Kościoła, WW 

6(1999) nr 1, s. 8-9. 

- Szelążek A.P., Korespondencja z Karmelem w Lisieux, Podkowa Leśna 2000. 

- Skrzypek E., Rozmowa z K. Kołtunem, WB 12(2005) nr 1, s. 90-94. 

- Gumkowska S., Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w służbie Bogu 

i Kościołowi, WW 13(2006) nr 2, s. 3-7. 

 

B. Rękopisy 

 a. Z określoną datą 

- Szelążek A.P., Modlitwa pokornego, [b.m.], 27.VIII.1924, kaz. rpsABMK, s.1. 

- Szelążek A.P., List do Heleny Jander, Warszawa 1.I.1926, rpsAGCST, sygn APSZ 

Ad7, s. 2. 

- Szelążek A.P., List do Matki Przełożonej, Łuck 6.VIII.1926, mpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad7, s. 2. 

- Szelążek A.P., Martin G., Prośba do papieża Piusa XI, Łuck 5.VIII.1926, jęz. łac., 

tłum. S. Strękowski, mpsAGCST, sygn. APSZ Ad1, s. 2. 

- Matka Agnieszka Martin, List do Biskupa Szelążka, Lisieux 27.X.1928, jęz. fran., 

tłum. M. Mickiewicz, rpsAGCST, sygn. APSZ, Ad7, s. 1. 

- Szelążek A.P., [Cnoty] Konferencja do Sióstr, San Remo 1.V.1931, kaz. rpsABMK, 

s. 6. 

- Szelążek A.P., Na jubileusz 50-lecia kapłaństwa Abpa Nowowiejskiego w Płocku, 

Łuck 8.VII 1931, kaz. rps ABMK, s. 8. 
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- Szelążek A.P., List do Haliny Jander, Rabka-Zdrój 28.VI.1935, rpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad7, s.12. 

- Szelążek A.P., Pismo do Ojca Świętego nr 2041, Łuck 17.III.1936, jęz. łac., tłum.  

A. Warpechowski, mpsAGCST, sygn. APSZ, s. 2. 

- Szelążek A.P., Krótki przebieg życia Założyciela, Łuck 20.III.1936, jęz. łac., tłum.  

A. Warpechowski, mpsAGCST, sygn. APSZ, s. 5. 

- Szelążek A.P., Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, Łuck 1.VIII.1936, mpsAGCST, sygn. AZG Aa 1-1, s. 3. 

- Szelążek A.P., List do Marii Kubasiewicz, Łuck 18.IX.1936, rpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad 6, s. 4. 

- Szelążek A.P., Pismo do Ks. Bpa E. Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 7.X.1936, rpsAGCST, sygn. AZG Aa 3-5, s. 9.  

- Szelążek A.P., Pismo do Ks. Bpa R. Jałbrzykowskiego, Łuck 5.X.1936, rpsAGCST, 

sygn. APSZ Ad 5, s. 1. 

- Szelążek A.P., List do Marii Kubasiewicz, Łuck 8.XII.1936, rpsAGCST, sygn. APSZ 

Ad 6, s. 3. 

- Kubasiewicz M., Pisma okólne z lat 1936 – 1947, mpsAGCST, sygn. AZG Bb 5-1,  

s. 10. 

- Szelążek A.P., List do Marii Kubasiewicz, Łuck 26.I.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ 

Ad 6, s. 3. 

- Szelążek A.P., List do Marii Kubasiewicz, Łuck 12.IV.1937, rpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad 6, s. 2. 

- Szelążek A.P., List do Marii Kubasiewicz, Łuck 15.V.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ 

Ad 6, s. 4. 

- Szelążek A.P., List do H. Jander, Łuck 22.VI.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad7,  

s. 5. 

- Szelążek A.P., List do Matki Marty Wołowskiej, Łuck 24.VIII.1937, rpsAGCST, 

sygn. Ad 7, s. 3. 

- Matka Agnieszka Martin, List do Biskupa Szelążka, Lisieux 28.I.1939, jęz. fran., 

tłum. M. Mickiewicz, rpsAGCST, sygn. APSZ, Ad7, s. 2. 

- Szych J., Pieśń ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus na kwartet żeński, Łuck 

24.IX.1942, rpsAGCST, sygn. APSZ Ab10, s. 4. 

- Otorowska S., List do Ks. Bpa Szelążka, Świder 17.X.1946, mpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad 7, s. 3. 
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- Szelążek A.P., List do ks. kard. A. Hlonda, Bierzgłowo Zamek 24.X.1946, rpsAGCST, 

sygn. APSZ Ad 2, s. 2. 

- Szelążek A.P., Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, [b.m.] 

8.IX.1947, rpsAGCST, sygn. APSZ Ab2, s. 9. 

- Jakimiak H., List do Ks. Bpa A.P. Szelążka, Sadowne 14.IX.1947, rpsAGCST, sygn. 

APSZ Ad 7, s. 4. 

- Szelążek A.P., Deszcz róż, Bierzgłowo 27.IX.1947, rpsAGCST, sygn. APSZ Ab 2,  

s. 12. 

- Szelążek A.P., Przemówienie na kanoniczną erekcję Nowicjatu, Bierzgłowo Zamek 

30.IX.1948, rpsAGCST, sygn. APSZ Ab 7-19, s. 4. 

- Niesłuchowska A., Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, [b.m.] 1.VIII.1961, mpsAGCST, sygn. AZG Ka, s.15. 

- Katecheta z Dubna, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek – wspomnienia, [b.m.] 1985, 

mpsAGCST, sygn. APSZ Ae 7-1, s. 11. 

- Myra S.M., Wspomnienia, Orlik 29.X.1985, mpsAGCST, sygn. APSZ Ae 7-2-6, s. 3. 

- Siemaszko E., List do br. Grzegorza Sagana, Warszawa 26.X.1998, mpsAGCST 

sygn. APSZ Bc 3, s. 1. 

- Drążek Cz., List do br. Grzegorza Sagana, Zielonka Pasłęcka 3.XI.1998, rpsAGCST 

sygn. APSZ Bc 3, s. 1.  

- Wołk A., List do br. G. Sagana, Puławy 30.I.1999 r., rpsAGCST sygn. APSZ Bc 3, 

s. 2. 

- Stańczyk U., List do br. Grzegorza Sagana, Trzcianka 8.II.1999, rpsAGCST syng. 

APSZ Bc 3, s. 4. 

- Bartoszewicz M., List do br. Grzegorza Sagana, Miravet 1.III.1999, rpsAGCST 

syng. APSZ Bc 3, s. 1. 

- Sorankiewicz A., List do br. Grzegorza Sagana, Olsztyn 3.III.1999, rpsAGCST 

sygn., APSZ Bc 3, s. 1. 

- Ruczewska B., List do br. Grzegorza Sagana, Wrocław 20.III.1999, mpsAGCST 

sygn. APSZ Bc 3, s. 1. 

- Wołk A., List do br. Grzegorza Sagana, Puławy 7.IV.1999, rpsAGCST sygn. APSZ 

Bc 3, s. 1. 

- Łasznik T., Wspomnienia, Malbork 26.X.1999, rpsAGCST sygn. APSZ Bc 3, s.1. 

- Morewicz J., Moje wspomnienia o Ks. Bp. A.P. Szelążku, Mielec 5.II.2001, 

rpsAGCST sygn. APSZ Ae7-2, s.3. 
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- Wysocka A., Charyzmat Zgromadzenia w ujęciu Ojca Założyciela oraz jego 

realizacja przez wspólnotę pierwszych członkiń, Mońki 2004, mpsAGCST sygn. s. 1-

12. 

- Puchalska A., Świadectwo o kulcie Św. Teresy w diecezji łuckiej, Podkowa Leśna 

2008, rps (zbiory własne autora), s. 2. 

- Buras J., Ankieta, rps (zbiory własne autora), Łuck 2009, s. 2. 

 

b. Bez określonej daty 

- Szelążek A.P., Doskonałość, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 4. 

- Szelążek A.P., Duchowieństwo, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 8. 

- Szelążek A.P., Konferencja do kapłanów, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 5. 

- Szelążek A.P., Miłość Boża, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 4. 

- Szelążek A.P., Myśli, zbiór refleksji, [b.m.r.], mpsAGCST sygn. , s. 13. 

- Szelążek A.P., Projekt Listu na 50-lecie kapłaństwa i 25-lecia pracy w diecezji, Łuck 

[b.r.], mpsAGCST, sygn. APSZ, s. 10. 

- Szelążek A.P., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, [b.m.r.], kaz. mpsABMK, s. 11. 

- Szelążek A.P., Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, [b.m.r], kaz. rpsABMK, 

s. 2. 

- Szelążek A.P., Znaczenie modlitwy, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 4. 

- Związek Terezjański, Memoriał w sprawie Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

[b.m.r.], mps. (zbiory własne autora), s. 2. 

 

2. Drugorzędne – Pismo Święte i Dokumenty Nauczania Kościoła 

- Pismo święte Starego i Nowego testamentu (Biblia Tysiąclecia), tłum. pod red.  

A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowiak, Poznań 1989
4
. 

 

A. Dokumenty Kościoła Powszechnego 

- Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium,  

w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968
2
, s. 105-170. 

- Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes,  

w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 537-620. 

- Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, Perfecte 

caritatis, w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 264-275. 



19 
 

 

- Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłanów, Optatam totius, w: Tenże: 

Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 286-300. 

- Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem,  

w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 379-405. 

- Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum ordinis, 

w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 487-517. 

- Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Gravissimum 

educationis, w: Tenże: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., s. 313-324. 

- Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002
2
. 

 

 B. Dokumenty nauczania papieskiego  

a) Encykliki i adhortacje 

- Pius XI, Divini illius magistri, o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, enc. z dn. 

31.XII.1929, Kielce 1947. 

- Pius XI, Divini Redemptoris, o Bezbożnym komunizmie, enc. z dn. 19.III.1937, 

WAW 27 (1937) nr 4, s. 141 - 170.  

- Pius XII, Mystici Corporis Christi, o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa, enc. z dn. 

29.VI.1943, AAS 35 (1943), s. 193. 

- Jan Paweł II, Redemptor hominis, Odkupiciel człowieka, enc. z dn. 4.III.1979, 

Watykan 1979. 

- Jan Paweł II, Christifideles laici, O powołaniu i misji świeckich w Kościele  

i w świecie, adh. apost. z dn. 30.XII.1988, Watykan 1988. 

- Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, o Eucharystii w życiu Kościoła, enc. z dn. 

17.IV.2003, Watykan 2003. 

- Benedykt XVI, Deus Caritas est, o miłości chrześcijańskiej, enc. z dn. 25.XII.2005, 

Watykan 2005. 

 

b) Listy i bulle 

- Pius XI, Vehementer exultamus hodie, Bulla kanonizacyjna św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus i Najświętszego Oblicza, Rzym 17 V 1925, AAS 17(1925), s. 337-347. 

- Jan Paweł II, Divini amoris scientia, List apostolski wydany z okazji ogłoszenia św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła 

Powszechnego, 19.X.1997, OsRomPol, 18(1997) nr 12, s. 29-36. 
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c) Homilie, przemówienia, publikacje 

- Piusa XI, Homilia wygłoszona podczas kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

17.V.1925, AAS 17(1925), s. 211-214. 

- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona z okazji nadania Św. Teresie od Dzieciątka Jezus 

tytułu Doktora Kościoła, 19.X.1997, OsRomPol 18 (1997) nr 12, s. 36-38. 

 

C. Dokumenty Nauczania Kongregacji 

- Kongregacja ds. Obrzędów, Dekret o rozszerzaniu Mszy św. i Oficjum o św. Teresie 

od Dzieciątka Jezus, MDŁ 2(1927) nr 10, s. 684-685. 

- Vico A., Dekret promulgujący św. Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką diecezji 

łuckiej, jęz. łac., tłum. S. Strękowski, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 381-382. 

- Gasparri P., Brewe Apostolskie nadające odpusty przywiązane do modlitw ku czci św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 383-384. 

- Vico A., Poświęcenie róż ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 3(1928) nr 9, 

s. 385. 

 

II. OPRACOWANIA 

- Karwacki Z., La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di 

Lisieux dalla prima pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla 

celebrazione del centenario della sua morte (1902-1998). Una ricerca bio-

bibliografica e dottrinale, Rzym 1999. 

- Karwowska E., Ksiądz Biskup A.P. Szelążek Wierny Świadek Chrystusa, Podkowa 

Leśna 2000, s. 57-65. 

- Malinowski M., Kłosok B., Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra  

i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s. 67-70. 

- Merecka O., Bp A. P. Szelążek (1865-1950) jako Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, praca magisterska z teologii duchowości, Lublin 2006, 

mpsBKUL, s. 63-70. 

- Praśkiewicz S., Kult i recepcja duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, 

w latach 1990-1995, Kraków 1996, s. 145-152. 

- Ptasińska B., Wpływ duchowy ks. Bpa A.P. Szelążka na diecezję łucką oraz 

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, praca magisterska z teologii 

duchowości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, s. 14-17. 
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- Starczynowski J., Życie i działalność Bpa A.P. Szelążka (1865-1950), praca 

magisterska z historii kościoła, Lublin 1993, mpsBKUL, s. 136-138. 
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WSTĘP 

 

Kult religijny ma kilka wymiarów, nieodłącznie ze sobą powiązanych. Posiada 

stronę pobożnościową, dogmatyczną - opartą na duchowości, a także aspekt moralno-

wychowawczy. Jednakże prawdziwy kult świętych nie polega na mnożeniu aktów 

zewnętrznych, ile raczej na nasileniu czynnej miłości
1
, gdyż wolą Bożą jest osobista 

świętość każdego człowieka. Kult ten jeszcze bardziej wzbogaca kult uwielbienia Boga, 

gdyż święci są współ-modlącymi się z nami przez Jezusa Chrystusa. Skuteczność 

orędownictwa wynika wyłącznie stąd, że są oni głębiej zjednoczeni z Chrystusem  

i znajdują się blisko przy Panu, gdyż ofiarują Bogu zasługi, jakie zdobyli przez 

Chrystusa tu na ziemi.
2
 

Święci są żywym miejscem, w którym objawia się Bóg. Świadectwo miłości, 

jakie okazujemy mieszkańcom nieba, powinno zmierzać ostatecznie do Chrystusa, który 

jest koroną wszystkich Świętych, a przez Niego - do Boga, który jest przedziwny 

w świętych swoich i w nich jest uwielbiony.
3
  

Kościół nadał szczególną wartość duchowemu doświadczeniu świętych,
4
  

a ogłaszając Teresę od Dzieciątka Jezus – błogosławioną, a później świętą, jej cnoty  

i drogę do świętości dał za przykład do naśladowania. Dzięki wyjątkowemu 

obdarowaniu - łasce Ducha Świętego może ona torować innym pewną drogę zbawienia
5
  

i być dla wiernych wzorem życia chrześcijańskiego.  

Począwszy od Piusa X, kolejni papieże, zachęcali do wejścia na drogę 

dzięcięctwa duchowego, która obowiązuje wszystkich wiernych, gdyż jest przekazem 

ewangelicznym. Według tegoż papieża sekretem świętości małej Teresy, było 

nadzwyczajne przeżywanie zwyczajności.
6
 Benedykt XV stwierdził, że w dziecięctwie 

                                                
1 Zob. KK 51. 
2 Zob. Ch. Schonborn, „Communio Sanctorum” jako wspólnota trzech stanów kościoła 

pielgrzymującego, oczyszczającego i chwalebnego, ComP 9(1989) nr 3, s. 99, 101, 106. 
3 Zob. KK 50. 
4 Zob. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona z okazji nadania Św. Teresie od Dzieciątka Jezus tytułu Doktora 

Kościoła, OsRomPol 18(1997) nr 12, s. 29-38. 
5 ***, Benedykt XV i Pius XI - o apostolstwie „dziecięctwa duchowego” św. Teresy z Lisieux, GK 6(1932) 

nr 9, s. 330. 
6 Cyt za Sz. Praśkiewicz, Wypowiedzi papieży o Teresie,  
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Bożym tkwi tajemnica świętości. W nauce papieży pojawiało się przekonanie, iż mała 

droga, wytyczona pod natchnieniem Ducha Świętego, jest odpowiednia zarówno dla 

wielkich tego świata jak i dla małych, i prostych.
7
 I tak np. Jan Paweł II zauważył, iż 

duch dziecięctwa potrzebny jest współczesnemu człowiekowi, uwikłanemu w różne 

pozorne wielkości.
8
 Podkreślał, że ludzie nieustannie doświadczają mocy 

wstawiennictwa Świętej z Lisieux. Zdaniem papieża przejawy kultu sprawiły, że 

duchowe oddziaływanie św. Teresy wzmocniło się i rozpowszechniło na całym świecie. 

Jej kult sprawowany jest przez Kościół katolicki w różnych obrządkach wschodnich  

i zachodnich, a wiele instytutów życia konsekrowanego i ruchów kościelnych wybrało 

ją na patronkę i nauczycielkę.
9
 

Św. Teresa budowała swoje życie moralne i doskonałość na osobowym 

odniesieniu swego serca, swej indywidualności do Boga żywego i obecnego.
10

 Uważała, 

że trzeba czynić wszystko przez miłość, a nie poprzez świadomość powinności. Zawsze 

była bliska człowiekowi, który szuka oparcia wśród ciemności wiary i gubi ją  

w ucieczce przed wewnętrzną pustką.
11

 Teologia w życiu świętych otrzymuje konieczny 

dla własnej tożsamości komponent doświadczenia.
12

 Dla Teresy miłość była kluczem, 

jaki stosowała wobec całej rzeczywistości. Będąc jeszcze na ziemi wielokrotnie mówiła 

o swoim posłannictwie: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.
13

 Dziś zstępuje, by 

spełnić wypowiedziane wcześniej słowa: Kochać Jezusa i sprawiać, by był kochany
14

. 

Przypomina ludziom, że Bóg jest Ojcem, Miłością Miłosierną. Jej misją jest 

ukazywanie współczesnemu światu drogi ufności i miłości. Jeśli korzeniem 

zasługującego czynu jest miłość
15

, a Teresa żyła tylko miłością, jak wielkiego można 

spodziewać się z jej strony wstawiennictwa.  

                                                                                                                                          
www.karmel.pl/hagiografia/martin/postmortem/baza.php?id=10. 
7 Zob. O. Filek, Aby lepiej poznać Św. Teresę z Lisieux, Kraków 1975, s. 23.  
8 Jan Paweł II, Kazanie w Karmelu w Krakowie na Wesołej, cyt za Sz. Praśkiewicz, Wypowiedzi papieży  

o Teresie, art. cyt. Pius XII w duchowej drodze św. Teresy, opartej na ufności, miłości i pokorze, 

dostrzegał ratunek dla dzisiejszego zmęczonego i spragnionego prawdy świata. Zob. tamże. 
9 Zob. Jan Paweł II, Divini amoris scientia, List apostolski wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego, 19.X.1997, OsRomPol, 

18(1997) nr 12, s. 29-36. 
10 Zob. O. Filek, Aby lepiej poznać Św. Teresę z Lisieux, dz. cyt., s. 11. 
11 Tamże, s. 13. 
12 Zob. J. Szymik, Światło od Dzieciątka Jezus,  

www.karmel.pl/hagiografia/martin/zamyslenia/baza.php?id=11 
13 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Świadectwa, www.karmel.pl/klasyka/dzieje/rady4.php 
14 Tenże, Pisma, t. I, Kraków 1971, s. 494. 
15 Św. Tomasz, Summa Theologica. Cyt. za: Ch. Schonborn, „Communio Sanctorum” jako wspólnota 

trzech stanów kościoła pielgrzymującego, oczyszczającego i chwalebnego, art. cyt., s. 102. 

http://www.karmel.pl/hagiografia/martin/postmortem/baza.php?id=10
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Niniejsza praca będzie próbą odpowiedzi na pytanie: jakie było moralne 

przesłanie kultu Św. Teresy od Dzieciątka Jezus do wiernych diecezji łuckiej w latach 

1927-2007? Chodzi zatem o ukazanie samego zjawiska kultu, co znajdowało się u jego 

podstaw, czym się on charakteryzował, jak się kształtował. Tematyka kultu Świętej  

z Lisieux była podejmowana w formie szczątkowej, nie została dotąd jednak 

opracowana wyczerpująco. Niniejsza praca będzie przydatna do zrozumienia początków  

i podstaw kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus na terenie diecezji łuckiej. Wydaje się 

to szczególnie ważne w czasie jej odradzania się. Wyniki tego opracowania mogą 

stanowić fundament do dalszej pracy duszpasterskiej i formacyjnej. 

Materiałem źródłowym są w większości publikacje, artykuły prasowe, rękopisy  

i osobiste świadectwa dotyczące postaci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus jak i jej 

wpływu na życie wiernych. Szczególną wartość stanowią publikacje z początkowego 

okresu rozwoju kultu. Dzięki nim materiał został uporządkowany systematycznie  

i ukazany całościowo. Niemożliwym jednak było dotarcie do wszystkich źródeł  

z powodu ich częściowego zaginięcia lub zniszczenia. Publikacji zachowało się jednak 

na tyle dużo, aby podjąć to zagadnienie. W niniejszym studium będzie wykorzystana 

metoda pozytywnego wykładu z elementami historycznymi. 

Pracę tworzą trzy rozdziały. W pierwszym zostanie omówiony historyczny rys 

kultu Św. Teresy. Na jego rozwój miał wpływ wybór Teresy na Patronkę diecezji. 

Zostaną przedstawione starania Ordynariusza diecezji o tenże Patronat, a także proces 

rozpowszechniania i pogłębiania kultu. Następnie podejmie się refleksję w kontekście 

odnowy kultu pod wpływem przyznania Św. Teresie tytułu Doktora Kościoła. 

W drugim rozdziale będą ukazane postawy życia chrześcijańskiego w duchu 

Świętej Karmelitanki. Podejmie się w nim próbę omówienia rozumienia drogi 

duchowego dzięcięctwa przez duchowieństwo i wiernych diecezji łuckiej. Powstanie 

małej drogi, a także jej istotne elementy, które opisano i starano się wprowadzać  

w życie omówione zostaną w paragrafie pierwszym. Zapoznanie się z tym 

zagadnieniem umożliwi podjęcie problematyki związanej z realizacją postaw 

chrześcijańskich w aspekcie duchowości św. Teresy. Uwzględnione zostaną trzy 

rodzaje relacji: do Boga, bliźniego i siebie samego.  

W rozdziale trzecim podjęta będzie próba ukazania formacji poszczególnych 

grup pod wpływem kultu tejże Świętej. Zostaną w nim ukazane istotne elementy 

kształtowania postaw duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich. 



 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

 

HISTORYCZNY RYS KULTU ŚW. TERESY OD 

DZIECIĄTKA JEZUS NA TERENIE DIECEZJI ŁUCKIEJ 

 

Krótkie życie, ukryte w klasztorze Karmelu, na pozór nie wskazywało nic 

nadzwyczajnego. A jednak Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, 

stała się Kimś wyjątkowym dla wielu chrześcijan. Przez swoje istnienie zsyntetyzowała 

tradycyjne pojęcia duchowości i mistyki, aby je na powrót zanurzyć w pierwotnym życiu 

Ewangelią i sprawić, by tam odżyły.
16

 Jej życie było tak proste w zewnętrznych 

przejawach, że na pierwszy rzut oka Teresa wydawała się zwyczajną, choć bardzo 

pobożną i gorliwą zakonnicą.
17

 

Po śmierci i opublikowaniu Dziejów duszy dość dynamicznie postać Teresy stała 

się znana na całym świecie. Ten huragan chwały Małej Świętej powodował liczne 

nawrócenia i cuda, tak iż zastanawiano się, który z ponad 50 cudów ująć w Bulli 

Kanonizacyjnej. Fenomen Teresy polegał na tym, iż została ona ogłoszona Świętą  

w niespełna 16 lat po swojej śmierci.
18

 W niedługim czasie czytelnicy rękopisów 

zaczęli nawiedzać i modlić się na jej grobie.
19

 Wielu Biskupów, w tym także polskich, 

pisało prośby o jej beatyfikację.
20

  

                                                
16 H. Balthazar, Thérèse de Lisieux, Historie d’une mission, cyt za: J. Gauthier, Teresa od Dzieciątka 

Jezus Doktor Kościoła, Kraków 2002, s. 100. 
17 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. I, Kielce 1928, 

s. 4. Przekonanie o zwyczajności życia Teresy można znaleźć m.in. w świadectwie s. Anny od 

Najświętszego Serca: Nie było o niej nic do powiedzenia, była bardzo miła i ukryta, nie zauważało się jej, 

nigdy nie domyśliłabym się jej świętości. Cyt za: G. Gaucher, Dzieje życia, Kraków 1995, s. 218. 
18 Niezwykłość szybkiej beatyfikacji Teresy z Lisieux jest widoczna w kontekście ówczesnej praktyki 

beatyfikacyjnej, zgodnie z którą Kościół dokonywał takich aktów około 50 lat po śmierci kandydata na 

ołtarze. Zob. A. Ruszała, Istota i aktualność „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Tenże  

w: Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce (1605-2005), Kraków 2005, s. 1. 
19 Zob. G. Gaucher, Największa Święta czasów współczesnych, K (1989) nr 3, s. 42. 
20 Pius XI otrzymał od kardynałów i biskupów z całego świata liczne prośby. Poza biskupem łuckim 

złożyli je także: Bp J. S. Pelczar, Bp J.K. Fischer. 
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Nie da się zrozumieć kultu Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Wołyniu bez 

szerszego spojrzenia, jak kształtował się jej kult w Kościele powszechnym. Dlatego 

zostanie tu omówiona kwestia, jaki wpływ miała myśl papieska na kształtowanie się 

kultu w diecezji łuckiej? 

Papież Pius X w 10 lat po jej śmierci wyraził życzenie szybkiej beatyfikacji 

Teresy. Uzasadnił, że jest ona największą świętą czasów najnowszych, a jej drogę 

określił cudowną
21

. Pius XI był wielkim czcicielem Teresy, nazywał ją: swoją Małą 

Świętą, Gwiazdą swego pontyfikatu.
22

 Parafrazując słowa św. Augustyna, stwierdził, iż 

nie wszyscy mogą nauczać, głosić kazania i czynić wielkie rzeczy. Ale modlić się, być 

pokornym i kochać jest dostępne dla każdego. Za czasu jego pontyfikatu ogłoszono 

Teresę błogosławioną i świętą.
23

 Zauważał wyraźne wstawiennictwo Małej Świętej na 

swoim urzędzie papieskim. Wskazywał, że tak niezwykły jej wpływ na całym świecie, 

który odbijał się echem o mury Watykanu, potwierdzał, że kult ten wchodził w plany 

woli Bożej.
24

  

Działanie Św. Teresy od czasu jej śmierci nabrało większego rozmiaru. Z roku 

na rok, z kraju do kraju, umysły ludzkie są przykuwane jej pięknością i prostotą jej 

nauki.
25

 Z każdym rokiem jest coraz bardziej znana na całym świecie. Świadczą o tym 

liczne sympozja organizowane na temat jej doktryny, odczyty, rekolekcje, peregrynacja 

relikwii i liczne nawrócenia.
26

 Jest ona Świętą, która stale działa, przyciągając ludzi 

swoją prostą duchowością dostępną dla wszystkich ludzi, stając się powierniczką  

                                                
21 Suhard, Pius XI i Gwiazda jego pontyfikatu, GK 4(1930) nr 4, s. 120; por. A.P. Szelążek, 

Rozporządzenie władz duchownych miejscowych, MDŁ 1(1926) nr 3, s. 131. 
22 Zob. ***, Benedykt XV i Pius XI - O apostolstwie „dziecięctwa duchowego” św. Teresy z Lisieux, GK 

6(1932) nr 9, s. 330; Suhard, Pius XI i Gwiazda Jego pontyfikatu, art. cyt., s. 120. Pius XI jeszcze przed 

wstąpieniem na urząd papieski miał do niej wielkie nabożeństwo. Na jego biurku znajdował się portret, 

relikwie, a Dzieje duszy miał zawsze pod ręką. Zob. S. Praśkiewicz, Wypowiedzi papieży o Teresie, 

www.karmel.pl/hagiografia/martin/postmortem/baza.php?id=10 
23 Św. Teresa otworzyła poczet osób kanonizowanych przez Piusa XI. Zob. M. Niechaj, Kanonizacje  
i beatyfikacje Piusa XI, Lublin 1939, s. 11. 
24 Zob. Suhard, Pius XI i Gwiazda jego pontyfikatu, art. cyt., s. 120, 121. 
25 A.P. Szelążek, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, [b.m.r.], kaz. mpsABMK, s. 1. 
26 Zob. J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 16-17; ***, 

Nawrócenie lekarza, ŻK 1(1930) nr 13, s. 4-5; ***, Nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

w Polsce, MDŁ 4(1929) nr 2, s. 75-86; ***, Z diecezji. Rekolekcje zamknięte, MDŁ 8(1934) nr 8, s. 294; 

***, Stygmatyzowana z Konnersreuth, MDŁ 3(1928) nr 4, s. 190-195; O. Carbonel, Święta Teresa od 

Dzieciątka Jezus wzór dziatek, Warszawa 1925, s. 127-158; ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Przemyśl 1927, s. 13-16; B. Żulińska, Mała Święta. Obrazki dla dzieci z życia Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, Lwów 1927, s.71-80; J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, 

czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, Przemyśl 1926, s. 89-94.  
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u Boga. Jej mała droga, nadal aktualna i ponadczasowa poprowadziła wielu ludzi do 

świętości.
27

  

Istotne w tym miejscu będzie postawienie pytania, jak historycznie kształtował 

się kult Św. Teresy w diecezji łuckiej? Pomocna w odpowiedzi na powyższe pytanie 

będzie analiza działań związanych z wyborem Św. Teresy na Patronkę diecezji. 

Przedstawiony będzie proces pogłębiania i rozpowszechniania tego kultu, jak i jego 

odnowa w kontekście nadania jej tytułu doktora Kościoła. 

 

 

§ 1. Święta Teresa - Patronka diecezji łuckiej 

 

Sława o świątobliwej Karmelitance, za przyczyną której dokonywały się cuda  

i rozszerzały na cały świat, doszła też do Polski.
28

 Nie da się zrozumieć kultu św. 

Teresy w diecezji łuckiej bez poznania osoby, która przyczyniła się do jego 

rozpowszechnienia. Był nim Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek.
29

 Należy zatem 

przybliżyć jego postać.  

Biskup A.P. Szelążek urodził się 1 sierpnia 1865 roku w Stoczku Łukowskim na 

Podlasiu. Po ukończeniu gimnazjum w 1883 roku wstąpił do Seminarium Duchownego 

w Płocku. Pięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie i objął wikariat w płockiej 

parafii. W 1889 roku przełożeni posłali młodego kapłana na studia do Akademii 

Duchownej w Petersburgu. Po ukończeniu studiów pracował w kurii pełniąc obowiązki 

notariusza, kanclerza, będąc równocześnie profesorem seminarium duchownego.  

W latach 1904-1907 był asesorem w Kolegium Petersburskim i profesorem Seminarium 

Mohylewskiego. W latach 1920-1921 brał udział w charakterze eksperta do spraw 

                                                
27 Przekonanie o ponadczasowej aktualności świętych, Jan Paweł II wyraził w słowach: Święci właściwie 

nigdy się nie starzeją. Stale pozostają świadkami młodości Kościoła. (…) Zawsze są ludźmi jutra, ludźmi 

ewangelicznej przyszłości człowieka i Kościoła. Cz. Gil, Jan Paweł II o Świętych Karmelu, Kraków 1986, 

s. 96. 
28 Na terenie Polski rozwinęły się 4 ośrodki kultu Świętej z Lisieux. Był to Świder pod Warszawą, 
ożywiany przez Ks. J. Majchrzyckiego i miesięcznikiem Płatki Róż, Łuck na czele z Ordynariuszem 

Bpem A.P. Szelążkiem i publikacją Jednodniówki, Kraków animowany przez Ks. M. Jeża, M. 

Olszewskiego i J. Piskorza z miesięcznikiem Róże św. Teresy i Łódź z Ks. S. Dylongiem i czasopismem 

Dzwonek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zob. S. Praśkiewicz, Kult i recepcja duchowości św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus w Polsce, w latach 1990-1995, Kraków 1996, s. 145-146. 
29 Zaangażowanie Biskupa w szerzenie kultu wyraźnie ukazane zostało w zebranych świadectwach: Ks. 

Jan Szych pisał: Chwała i uwielbienie św. Teresy coraz bardziej w nas potężnieje pod wpływem jej 

wielkiego czciciela (…) Ks. Bpa Szelążka. Według innego świadectwa: Na biurku Ks. Bpa leżały «Dzieje 

duszy». Cyt za E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 

2000, s. 62, 161. Pochodząca z Wołynia Teresa Łasznik wspominała: O św. Teresie często słyszałam (…) 

w kazaniach, gdy w Łucku mówił Ks. Bp Szelążek, było to przed wojną. Cyt za: Tamże, s. 163. 
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majątkowych kościoła katolickiego przy zawieraniu z Rosjanami traktatu pokojowego 

w Rydze. Brał też udział w pracach nad zawarciem konkordatu między Polską, a Stolicą 

Apostolską. W 1922 roku ksiądz Szelążek uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. 

W 1923 roku już jako Biskup uczestniczył w Rzymie w pracach związanych  

z konkordatem. Przy tej okazji brał udział w uroczystości beatyfikacyjnej Teresy. 

Wtedy też zapoznał się z życiem błogosławionej i udał się do Lisieux, aby zgłębić jej 

doktrynę oddając się modlitwie.
30

 Od tego czasu błogosławiona Teresa zaczęła 

przemieniać jego życie i stawała się duchową przewodniczką. W tym okresie poznał 

Matkę Agnieszkę – Przełożoną Karmelu w Lisieux i nawiązał z nią kontakt listowny, co 

ważniejsze stał się jej duchowym synem.
31

 Na ten czas przypada piastowanie urzędu 

Biskupa pomocniczego w diecezji płockiej i urzędu Biskupa tytularnego Barki.
32

 

Biskupem Ordynariuszem diecezji łuckiej został mianowany 14 grudnia 1925 roku.  

W latach 1925-1939 w ramach prac nad organizacją diecezji, Biskup utworzył  

5 nowych dekanatów i ponad 70 parafii. Przyczynił się do wybudowania, bądź 

odnowienia ponad 40 kościołów i około 100 kaplic. Był autorem ponad 40 publikacji. 

Utworzył kilka organizacji religijnych. W nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku został 

aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Kijowie. Dzięki staraniom Stolicy 

Apostolskiej dnia 15 maja 1946 roku został zwolniony z więzienia i wydalony 

przymusowo do Polski. Diecezja Łucka została po stronie Związku Radzieckiego. 

Umarł 9 lutego 1950 roku w Zamku Bierzgłowskim. Pochowany w krypcie kościoła św. 

Jakuba w Toruniu.
33

 

Ksiądz Biskup jako gorliwy duszpasterz, starał się odczytywać i wcielać w życie 

znaki czasu. Jeszcze przed objęciem diecezji łuckiej zainspirowany duchowością Teresy 

                                                
30 Zob. J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji Łuckiej, art. cyt., s.17. 
31 Biskup Szelążek napisał do Matki Agnieszki: Najdroższa Matko, od pierwszej chwili, gdy miałem 

zaszczyt Was zobaczyć, obrałem Was w duszy za moją Matkę duchową. A.P. Szelążek, List do Matki 

Agnieszki, Biarriz 31.X.1927, w: Korespondencja z Karmelem w Lisieux, s. 39. Natomiast Przełożona 

Karmelu tak zwracała się do Biskupa: Niech Ksiądz Biskup i „syn” zechce pobłogosławić siostrom  

i Wspólnocie. Pozostaję wielce uniżona i z macierzyńskimi uczuciami. Matka Agnieszka Martin, List do 

Biskupa Szelążka, Lisieux 28.I.1939, jęz. fran., tłum. M. Mickiewicz, rpsAGCST, sygn. APSZ, Ad7, s. 1. 
32 Zob. A.P. Szelążek, List do Ks. Biskupa, Rzym 30.VI.1924, dz. cyt., s. 5. Pełna nazwa miejscowości 

brzmi: Barka-Madinet-El-Merdij w Libii. Zob. L. Popek, Biskup A.P. Szelążek jako Pasterz Diecezji 

Łuckiej, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z sympozjum  

…, dz. cyt., s. 55; zob. też W. Kluz, Wytrwałość – Biskup Adolf Piotr Szelążek Założyciel Zgromadzenia 

Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1987, s. 11.  
33 Zob. A.P. Szelążek, Autobiografia, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, 

Założyciel, dz. cyt., s. 83-89; W. Kluz, Wytrwałość – Biskup Adolf Piotr Szelążek Założyciel 

Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt.; L. Popek, Biskup A.P. Szelążek jako 

Pasterz diecezji łuckiej, art. cyt., s. 53-66; M. Malinowski, B. Kołosok, Zarys dziejów diecezji łuckiej 

oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku, Kalwaria Zebrzydowska 1993, s. 60-61; E. Karwowska, Ksiądz 

Biskup A.P. Szelążek Wierny Świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 5-125. 
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z Lisieux, pragnął innym wskazywać dziecięctwo duchowe. Biskup Szelążek starał się 

kult Teresy rozszerzać wśród ludzi, by mogli ją poznać i oddać się w jej opiekę. Kiedy 

otrzymał od Matki Agnieszki paczkę z tysiącem obrazków bł. Teresy, przy różnych 

okazjach rozdawał je seminarzystom i kapłanom. Wiadomości o nawróceniach znanych 

mu ludzi budziły w nim jeszcze większe zaufanie do Świętej. Sam czuł się stale 

otoczony wstawiennictwem Błogosławionej.
34

 Posiadał relikwiarzyk z jej włosami, 

który stał na specjalnym ołtarzu w kaplicy, pamiętał też o ozdabianiu go kwiatami. 

Jednak ważniejsze dla Biskupa było, aby ozdabiać swoje serce cnotami.
 35

 

Oczekując wyniesienia Teresy na ołtarze wyznał: Ze świętą radością oczekujemy 

szczęśliwego dnia Kanonizacji, kiedy będziemy czcić w sposób szczególny drogą Świętą 

Karmelu i całego świata.
36

 Po powrocie z uroczystości kanonizacyjnych w liście do 

Przełożonej Karmelu pisał, że dobrze rozumie swoje obowiązki, które dotyczą 

urzeczywistnienia, w miarę możliwości, planów najdroższej patronki.
37

 

Jak zatem wyglądały starania o wybór Św. Teresy na Patronkę diecezji? 

 

 

art. 1. Starania o patronat nad diecezją łucką 

 

W grudniu 1925 roku Biskup A.P. Szelążek został mianowany Ordynariuszem 

diecezji łuckiej.
 38

 Powiadamiając o tym Matkę Agnieszkę wyjawił pragnienie 

poświęcenia swojej diecezji w sposób specjalny Św. Teresie.
39

 Z natchnienia Bożego
40

 

zrodziła się myśl, by przez Jej wstawiennictwo uzyskać pomoc niebios dla swojej nowej 

diecezji. Zdawał sobie sprawę z ogromu wysiłków nad propagowaniem i ukazywaniem 

Św. Teresy jako nowego wzoru świętości w Kościele. Pragnął, aby jej duch żył  

                                                
34 Zob. A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Warszawa 16.X.1924, dz. cyt., s.11 
35 Zob. Tamże, s. 14. 
36 A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Warszawa 5.IV.1925, dz. cyt., s. 18. 
37 Tenże, List do Matki Agnieszki, Rzym 17.V.1925, dz. cyt., s. 21. 
38 14 grudnia 1925 r., Ks. Bp Szelążek dostaje dekret nominujący, rządy w diecezji obejmuje w lutym 

następnego roku. Można tu dopatrywać działania Bożego, gdyż w roku wyniesienia Teresy na ołtarze, 

Biskup Szelążek zostaje mianowany Ordynariuszem diecezji. Decyzję papieża Ks. Biskup przyjmuje jako 

wyraz woli Bożej. Pisze: Jestem przekonany, że Bóg chce, abym tam się udał. Tenże, List do Matki 

Agnieszki, Warszawa 21.XII.1925, dz. cyt., s. 24. 
39 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, dz. cyt., s. 21. 
40 Przekonanie o Bożej inspiracji, by diecezję łucką w sposób szczególny oddać Św. Teresie od Dzieciątka 

Jezus, Bp Szelążek wyraził w słowach: Niezachwianie wierzę, iż ten kult, jak kult wszystkich innych 

świętych, stworzony został w działalności Kościoła przez Ducha Przenajświętszego, o czym upewniają 

mnie wezwania papieży: Benedykta XV, Piusa X, Piusa XI. Tenże, List do ks. kard. A. Hlonda, Bierzgłowo 

Zamek 24.X.1946, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad 2, s. 1. 
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i rozwijał się w jego diecezji. Podczas jej obejmowania polecił organizowanie co roku 

przed 3 października
41

 uroczystej nowenny, na którą zapraszał wybitnych 

kaznodziejów, którzy wygłaszali konferencje o Świętej z Lisieux.
42

  

Aby przybliżyć osobę Św. Teresy swoim diecezjanom Biskup Szelążek  

w Rozporządzeniu do Władz Duchownych z dnia 15.X.1926 r., podawał powody, dla 

których ta Święta miałaby zostać Patronką diecezji. Powoływał się na słowa z Bulli 

kanonizacyjnej Vehementer exultamus hodie, w której Pius XI wskazał, że z największą 

gotowością i starannością poddawała się głosowi Bożemu w związku z czym osiągnęła 

specjalny rodzaj świętości.
43

 Ordynariusz chciał, by ten przepiękny kwiat świętości był 

wzorem dla innych, gdyż potężnym środkiem postępu jest wybitny przykład jednostek  

i niezatarty wpływ na moralność pokoleń. Zaakcentował jej codzienne ofiary z siebie 

czynione z miłością, z których wypływała dobroć, cierpliwość, uczynność, przebaczanie 

uraz, gotowość do ofiary. Zauważył, że doskonałość dostępna w tym życiu może 

rozwijać się w życiu nadprzyrodzonym i w oparciu o cnoty naturalne.
44

  

Pisał o widocznym wstawiennictwie, licznych cudach uproszonych za przyczyną 

Św. Teresy i pragnął, aby to wsparcie ogarnęło jego diecezję: Wszystkie względy 

wskazują potrzebę zwrócenia się do tej Świętej z pokorną prośbą o podanie pomocy  

w naszych współczesnych potrzebach.
45

 Diecezja, leżąca na wschodzie Polski, 

granicząca z bolszewicką Rosją, nie była wolna od jej wpływów. Ponadto działała tam 

propaganda pewnej doktryny sekciarskiej zwana sztundyzmem.
46

 Po I wojnie światowej 

szczególnie atakowała odradzającą się polskość, nie oszczędzając kościoła katolickiego. 

Ordynariusz diecezji podał szczegółowe powody związane z problemami lokalnymi. 

Wymienił depresję duchową panującą na Wołyniu wywołaną przez burzę wojenną,
47

 

rosnące antagonizmy narodowościowe, obronę prawdy i sprawiedliwości, 

współdziałanie przy przywracaniu jedności religijnej. Pisał: Pod opiekę przeto Św. 

                                                
41 Pierwotnie wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus przypadało na 3 października. Zob. 

Kongregacja ds. Obrzędów, Dekret o rozszerzaniu Mszy św. i Oficjum o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, 

MDŁ 2(1927) nr 10, s. 684. Sobór Wat. II wydał pismo apostolskie Rubricarum Instructum z dn. 
25.VII.1960, zatwierdzające zbiór nowych rubryk brewiarza i mszału rzymskiego. 
42 Zob. A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 27.X.1934, dz. cyt., s. 78. 
43 Tenże, Rozporządzenie władz duchownych miejscowych, art. cyt., s. 132. 
44 Zob. Tamże, s. 130, 131. 
45 Tamże, s. 132. 
46 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 21.XII.1925, dz. cyt., s. 24. 
47 Zob. Tenże, Rozporządzenie władz duchownych miejscowych, art. cyt., s. 132; J. Szych., Dzieje kultu 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 17. Wydarzenia związane z wybuchem 

wojny 1939 r. zaważyły nie tylko na losach politycznych narodu polskiego, ale miały ogromny wpływ na 

życie Kościoła katolickiego. M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, Biskup Łucki w 45. rocznicę śmierci 

(1950-1995), StPł (1996) t. XXIV, s. 1. 
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Teresy od Dzieciątka Jezus winniśmy oddać naszą Diecezję Łucką z jej 

duchowieństwem, z jej ludem, z jej instytucjami, z jej bytem obecnym i całą przyszłością 

obierając tę Świętą na szczególną Patronkę Diecezji.
48

  

Diecezja posiadała już swego Patrona – Św. Stanisława Biskupa. Jednak według 

Ordynariusza wybranie jeszcze jednej Patronki nie przyniosłoby ujmy obecnemu,  

a diecezję otoczyłaby nowa Święta, która uleczy niedomagania, cechujące chwilę 

obecną.
49

 Według Biskupa Szelążka taki wybór byłby zgodny z KPK i opierałby się na 

potwierdzonych przez Papieża Urbana VIII wskazaniach z Dekretu S. Kongregacji 

Konsylium z dnia 23 marca 1630 r. Przekonany o słuszności swojej decyzji, przedstawił 

9 lipca 1926 roku Kapitule Katedralnej projekt wybrania Św. Teresy na Patronkę 

diecezji, uzyskując ich aprobatę. Wcześniej otrzymał szereg petycji od różnych 

instytucji i organizacji społecznych i zwrócił się do duchowieństwa, aby zechcieli 

złożyć podpisy swoje i parafian na prośbie, która będzie przedstawiona Papieżowi.
50

 

Tak pisał o tym wydarzeniu do Matki Agnieszki: Ustawicznie napływają prośby  

z parafii mojej diecezji domagające się mianowania Świętej z Lisieux Patronką 

Wołynia. Ufam, że będę mógł w najbliższych miesiącach przedstawić wszystkie te 

prośby Ojcu Świętemu.
51

  

Na 106 parafii w diecezji łuckiej 84 z nich skierowało prośby do Stolicy 

Apostolskiej, łącznie zebrano 2408 podpisów. Staranne przygotowania do wyboru 

nowej Patronki nie ograniczyły się tylko do zbierania podpisów. Dla Ekscelencji ważna 

była nawet zewnętrzna oprawa próśb, które miały trafić do Stolicy Apostolskiej. Z tej 

racji poprosił Karmel w Lisieux o wykonanie ozdobnych kart, na których parafianie 

mogli składać swoje autografy. Natomiast dzieci z Zakładu Sióstr Opatrzności 

wyhaftowały okładkę na teczkę, w której były złożone prośby.
52

 Nie zapomniał też 

upamiętnić tego wydarzenia na fotografii. Ze swej strony okazywał zmartwienie, gdy 

prośby nie przychodziły na czas. Kiedy wszystko było już kompletne radował się 

możliwością ich wysłania.
53

 

                                                
48 A.P. Szelążek, Rozporządzenie władz duchownych miejscowych, art. cyt., s. 134. por. J. Starczynowski, 

Życie i działalność Bpa A.P. Szelążka (1865-1950), pr. magisterska z historii kościoła, Lublin 1993, 

mpsBKUL, s. 136. 
49 Tenże, Rozporządzenie władz duchownych miejscowych, art. cyt., s. 133. 
50 Zob. Tamże, s. 133. zob. ***, Nabożeństwo do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, art. cyt., s. 84. 
51 A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 27.I.1927, dz. cyt., s. 34. 
52 ***, Zwiedzanie Zakładu SS Opatrzności w Dubnie, MDŁ 2(1927) nr 4, s. 267. 
53 Zob. A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 28.VI.1927, dz. cyt., s. 36, 38. 
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Na początku kwietnia 1927 roku Biskup przy pomocy kanclerza ks. J. Szycha,
54

 

wysłał dokumentację do Świętej Kongregacji Obrzędów o zatwierdzenie Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus na patronkę diecezji łuckiej. W prośbie zaznaczył, że słowa z bulli 

kanonizacyjnej, zainspirowały wiernych do modlitwy do tej Świętej o wstawiennictwo 

wobec trudności duszpasterskich w diecezji. Wytworzyło się przekonanie, że potrzebna 

jest szczególna opieka niebios do odwrócenia zła. Pasterz poprosił o celebrowanie  

w diecezji mszy św. i oficjum jako święta pierwszej klasy.
55

 

Jednak 19 października tegoż roku Ordynariusz otrzymał odpowiedź odmowną, 

stwierdzającą, iż diecezja posiada już dwóch głównych Patronów.
56

 Przeżył ten fakt 

bardzo boleśnie. Będąc wierny wewnętrznemu przekonaniu, co do słuszności tej 

sprawy, nie zniechęcił się, a zaistniałe nieporozumienie starał się wyjaśnić. Dotyczyło 

ono nieznajomości konkordatu i historii diecezji łuckiej, która do 1925 roku 

pozostawała zjednoczona unią personalną z diecezjami: żytomierską i kamieniecką. 

Patroni tych trzech diecezji byli uważani za protektorów diecezji łuckiej, jednakże ta 

ostatnia na podstawie konkordatu została oddzielona od innych.
57

 Nie poddając się, 

pytał w Nuncjaturze o powodzenie tej sprawy, prosił też swoją Duchową Matkę  

o macierzyńską interwencję.
58

 Listem z dnia 23.XI.1927 r. przedstawił kard. Vico 

potwierdzenie, że diecezja łucka nie ma innego patrona poza Św. Stanisławem. Po nim 

posłał jeszcze drugie potwierdzenie temu samemu kardynałowi.
59

 W lipcu 1928r. 

Biskup dowiedział się prywatnie, od przyjaciela ks. T. Dublewskiego,
60

 że prośba 

została przychylnie rozpatrzona, lecz nie otrzymał jeszcze stosownego pisma. Napisał 

więc do Kard. Vico o wydanie dekretu. Kwestia ta ostatecznie znalazła pozytywne 

zakończenie. Z datą 14 grudnia 1927
61

 Kongregacja Kultu Bożego na równi z głównym 

patronem św. Stanisławem Biskupem i Męczennikiem przyjęła Św. Teresę od 

Dzieciątka Jezus za patronkę diecezji łuckiej, z wszelkimi prawami i przywilejami 

liturgicznymi, które Patronom głównym są przypisane. Dorocznym świętem 

ustanowiono dzień 3 października, z podwójnym rytem pierwszej klasy ze wspólną 

                                                
54 Ks. Biskup pisał, że Ks. Szych pomagał wiele w sprawie patronatu, ponadto jest wiernym czcicielem 

Św. Teresy. Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 10.II.1935, dz. cyt., s. 80, 81. 
55 Zob. Tenże, Prośba o zatwierdzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Patronkę Diecezji Łuckiej, jęz. 

łac., tłum. S. Strękowski, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 382-383. 
56 Kongregacja ds. Obrzędów, Odmowa zatwierdzenia wyboru św. Teresy na patronkę diecezji,  

w: Korespondencja z Karmelem w Lisieux, dz. cyt., s. 43. 
57 E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 60. 
58 Zob. A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 5.XI.1927, dz. cyt., s. 43. 
59 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, [b.m] XII.1927, dz. cyt., s. 44. 
60 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 25.IV.1928, dz. cyt., s. 49. 
61 Tego samego dnia Pius XI ogłosił Św. Teresę Patronką Misji. 
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oktawą, przy zachowaniu innych rubryk.
62

 27 lipca 1928 roku Biskup otrzymał kopię 

dekretu i opublikował niezbędne zarządzenia. Dnia 15 sierpnia tegoż roku Biskup 

poinformował duchowieństwo o decyzji Stolicy Apostolskiej. Postanowienie to miało 

być odczytane tego dnia wiernym.
63

 

Z korespondencji Biskupa Adolfa z Matką Agnieszką, dowiadujemy się o jego 

szczególnej więzi ze Św. Teresą. Wymowne są tytuły, którymi nazywa swoją Świętą 

orędowniczkę: Moja Święta Przełożona, moja niebieska Patronka.
64

 Starania Biskupa, 

aby obrać ją Patronką diecezji, stanowiły dla Przełożonej Karmelu, rodzonej siostry Św. 

Teresy ogromną radość. Pisała: Widzę i czuję z wielką radością, że moja święta Mała 

Teresa jest prawdziwie Patronką i małą Królową diecezji łuckiej.
65

 

Wszystkie te wysiłki oddają duchowe przekonanie Biskupa o potrzebie wybrania 

Św. Teresy na patronkę. Widząc potężne jej działanie na całym świecie wierzył, że 

pomoże ona w duchowym odrodzeniu diecezjan, wyprosi święte powołania kapłańskie, 

będzie wstawiała się za kapłanami posługującymi w diecezji i stanie się duchową 

obroną przeciwko szerzącemu się złu. 

 

 

art. 2. Analiza dokumentów urzędowych 

 

Po wydaniu przez Stolicę Apostolską wymaganego dekretu, Biskup Szelążek 

skierował do duchowieństwa stosowne zarządzenia.
66

 Zaznaczył, iż akt promulgacji
67

 

omawianego dekretu, powinien obejmować zapoznanie wiernych z Listem Pasterskim 

wydanym na tę okazję. Był przekonany, że duchowieństwo z całą pobożnością  

i gorliwością zaangażuje się w ten ważny moment dziejowy i okaże szczególną cześć dla 

                                                
62 Zob. A. Vico, Dekret promulgujący św. Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką diecezji łuckiej, jęz. łac., 

tłum. S. Strękowski, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 381-382. 
63 Zob. J. Starczynowski, Życie i działalność Bpa A.P. Szelążka (1865-1950), dz. cyt., s. 137. 
64 A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 29.XII.1929, dz. cyt., s. 59; tenże, List do Matki 

Agnieszki, Rabka Zdrój 18.VIII.1939, dz. cyt., s. 95. 
65 Matka Agnieszka Martin, List do Biskupa Szelążka, Lisieux 27.X.1928, jęz. fran., tłum. M. Mickiewicz, 

rpsAGCST, sygn. APSZ, Ad7, s. 1. 
66 Podstawowym dokumentem dotyczącym ustanowienia Św. Teresy od dzieciątka Jezus patronką 

diecezji łuckiej jest: List Pasterski o ustanowieniu Św. Teresy Patronką diecezji łuckiej z dn. 30.IX.1928. 

W celu dobrego przygotowania do uczczenia jej święta wydano odpowiednie zarządzenia. Można do nich 

zaliczyć: Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diecezji Łuckiej, 

15.VIII.1928; Odezwa Komitetu Diecezjalnego dla uczczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus do 

Przewielebnych Księży Proboszczów i Prefektów Szkół oraz Zgromadzeń Zakonnych, 3.X.1928. 
67 Ogłoszenie każdego aktu normatywnego, łac. promulgato – obwieszczenie. 
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nowej Patronki.
68

 Zachęcał, by przy wszystkich parafiach powstały Komitety uczczenia 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Miały one za zadanie opracować programy 

uroczystości pozakościelnych, w tym odczyty, pochody, ozdobienie ulic, poświęcenie 

obrazu. Zalecił, aby przygotować chóry, orkiestry, kwiaty i iluminacje. Ponadto dla 

upiększenia obchodów pierwszego święta Patronki, Biskup zarządził odprawienie 

uroczystego triduum albo nowenny przed dniem 3 października z nieszporami, sumą  

i wygłoszeniem kazania apologetycznego, które by pobudziło pobożność. Na tę 

okoliczność Ordynariusz zezwolił wystawić Najświętszy Sakrament. Wszystkie 

przygotowania i uroczyste obchody święta miały zmierzać do rozpalenia miłości Bożej  

w duszach ludzkich. Świadomy stanu duchowego diecezjan, miał nadzieję, że 

zorganizowane uroczystości pomogą w powstaniu z martwych niejednej zagubionej 

duszy i w utrwaleniu w cnotach. Zalecał, aby ułatwić wiernym skorzystanie  

z sakramentu pokuty i zorganizować w miarę możliwości komunię generalną. Przesunął 

termin spowiedzi młodzieży szkolnej z początku roku szkolnego na 2 października, aby 

mogli oni następnego dnia przyjąć Komunię św.
69

 

Zadbał, aby w każdej parafii były do nabycia książki i nuty potrzebne do 

zorganizowania akademii ku czci Świętej. Zapraszał także do nabywania obrazów z jej 

wizerunkiem. Inspirował do zakładania Kółek Św. Teresy. Zobowiązał księży do 

wygłoszenia trzech kazań o Świętej z Lisieux oraz przesłania do dziekanów opisu 

przebiegu uroczystości.
70

 Z tej okazji Komitet wydał specjalny numer Miesięcznika 

Diecezjalnego dla młodzieży i obrazki. Zachęcał do fotografowania tych wydarzeń, by 

móc przesłać zdjęcia do Karmelu w Lisieux.
71

 

W wystosowanym Liście Pasterskim, Biskup Szelążek, opisał znaczenie nowej 

Patronki nie tylko dla diecezji, ale i dla współczesnego świata. Ukazał sytuację 

dziejową, w której ludzie nastawieni na pomnażanie dóbr, współzawodnictwo i walkę 

                                                
68 Zob. A.P. Szelążek, Zarządzenie w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diecezji Łuckiej, 

MDŁ 3(1928) nr 9, s. 387. 
69 Zob. Tamże, s. 388; zob. Tenże, Odezwa Komitetu Diecezjalnego dla uczczenia św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus do Przewielebnych Księży Proboszczów i Prefektów Szkół oraz Zgromadzeń Zakonnych, 

MDŁ 3(1928) nr 9, s. 389-390. 
70 Tematy kazań w katedrze łuckiej, które głosił ks. Jarosz TJ: Opatrzność Boża a św. Teresa; Pojęcie św. 

Teresy o Bogu; Myśl przewodnia w życiu św. Teresy; Zło moralne a św. Teresa; Pojęcie św. Teresy  

o sprawiedliwości Bożej i o miłosierdziu; Św. Teresa a Kościół katolicki; Św. Teresa a życie katolickie. 

Zob. ***, Program uroczystości w Katedrze Łuckiej, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 391. 
71 W Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim w 1928 r. został zamieszczony program nowenny, który 

wyglądał następująco: 9.00 Msza Św.,18.00 Nieszpory i konferencja apologetyczna. Po niej modlitwy do 

Św. Teresy, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i śpiew. Zob. A.P. Szelążek, Zarządzenie J.E. 

Ks. Biskupa Szelążka w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diecezji Łuckiej, art. cyt.,  

s. 387-392. 
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ideową zatracają w sercach obraz Boży. W niektórych krajach wypowiedziano 

Chrystusowi otwartą walkę, w innych toczy się ona pod osłoną obrony społeczeństwa 

przed klerykalizmem. Na trudny czas Bóg dał Świętą, która stała się nie tylko 

świadkiem prawdy, lecz jego rzeczniczką w dobie laicyzacji. Ordynariusz mocno 

wierzył, że zstępuje ona na polską ziemię, bierze w opiekę wiernych i wprowadza ich 

na linię walki duchowej. Ziemia Wołyńska zagrożona naporem komunizmu oczekiwała 

na wzmożoną działalność misyjną swej Patronki.
72

 Wierni na Wołyniu powinni swoje 

usiłowania opierać na Bogu – z Nim iść i w Nim osiągać zamierzenia. Istota 

zwycięstwa polega na powrocie ludzi do Boga. Zdaniem Biskupa świat oddalił się od 

zrozumienia istoty miłości Bożej. Koleje życiowe zatarły w duszach poczucie synostwa, 

to wszystko sprawiło, że w wytworzyła się służalczość i strach. Ludzie obojętnie 

przechodzą wobec faktu, że inni trwają z daleka od Boga, nie korzystają  

z sakramentów, a w życiu nie kierują się moralnością chrześcijańską. W duszach musi 

zbudzić się prawdziwa synowska relacja, ufność i zdanie się na wolę Boga. W tym 

dążeniu najlepszą przewodniczką jest Maryja Panna, pomocą na tej drodze - Św. Teresa  

i jej umiłowanie dziecięctwa. Wierni powinni pokazać Jezusowi, że nie są zamknięci 

tylko w trosce o własne dobro. Każdy powinien podjąć trudną drogę walki wewnętrznej 

wspomaganą przez łaskę Bożą. Cnota jest dostępna dla wszystkich, stanowi przy tym 

niezawodną osłonę dobra i jest ozdobą człowieka.
73

 

Ukazując duchową sylwetkę nowej Patronki, Ordynariusz, wskazał na czystość, 

która okazała się najgłębszą tajemnicą jej świętości. Wyrażała się ona w niewinności 

serca i szukaniu Boga we wszystkim. Ksiądz Biskup przeniósł znaczenie tej cnoty na 

ówczesne czasy, zauważając coraz większe braki w jej praktykowaniu. Wskazał, że 

często nie ma jej w mowie, czynach, zewnętrznym zachowaniu. Twierdził, że ludziom 

trudno zauważyć to zniewolenie i nie posiadają dosyć odwagi, by zerwać z pewnymi 

złymi praktykami.
74

 

Pasterz łucki zaznaczył, iż swoim życiem i cudami Św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus stała się nowym dowodem prawdziwości Kościoła katolickiego, tego kościoła, 

                                                
72 Zob. Tenże, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, 

list cyt., s. 1-2. Po latach Bp Szelążek pisał: Moja diecezja (…) nie tylko jest oddana pod patronat Św. 

Teresy, lecz odczuwa nieustannie jej niebieską opiekę w chwilach trudnych i zgubnych. Tenże, List do 

Matki Agnieszki, Łuck 16.XII.1936, dz. cyt., s. 86. 
73 Zob. Tamże, s. 3-5. 
74 Zob. Tamże, s. 5-6. 



38 
 

 

który jej świętość zrodził, wypiastował i umocnił głoszoną przez siebie nauką, 

sakramentami i prowadzeniem na drodze doskonałości chrześcijańskiej.
75

  

Ponadto Biskup Szelążek wzywał wiernych do zapoznania się z życiem Świętej 

Patronki. Pisał: Droga dzięcięctwa duchowego dostępna jest dla wszystkich ludzi bez 

różnicy wieku i stopnia oświecenia (…) Droga ta wyrokiem Stolicy Apostolskiej uznaną 

została za najbezpieczniejszą.
76

 Zależało mu, aby ludzie powstawali z grzechów, 

obojętni w wierze powracali do szczerej religijności i swoim przykładem budowali 

innych, aby ziemia wołyńska stała się ojczyzną świętych. Jako pierwszy dawał przykład 

wypełniania wskazań Św. Teresy. Brał odpowiedzialność za słowa, które kierował do 

wiernych: Ślubuję ci zachowanie twych świętych wskazań, aby wszystkie serca 

zapłonęły tą miłością Bożą.
77

 

 

Z analizy treści wyłonić można następujące wnioski. Osobą, która przyczyniła 

się do zaszczepienia kultu św. Teresy w diecezji łuckiej był Ks. Bp A.P. Szelążek. 

Zafascynowany i pochłonięty duchową drogą Świętej z Lisieux, starał się jej ducha 

zaszczepić swoim bliskim i wszystkim, z którymi miał kontakt. Aby napełniać się 

duchem Św. Teresy, poznawał jej doktrynę, czynił swoją i promieniował nią na 

otoczenie. Odczytywał znaki wypływające z jej orędownictwa, takie jak: błyskawiczne 

rozprzestrzenianie się kultu na całym świecie i liczne łaski otrzymywane za jej 

przyczyną.  

Priorytetem jego działania było ustanowienie Św. Teresy Patronką diecezji. 

Widział w niej nieodpartą i nadprzyrodzoną pomoc. Wskazywał, gdzie leży zagrożenie 

zasad chrześcijańskich. Ukazując przykład nowej Świętej, dawał praktyczne 

rozwiązania. Nie zraziły go liczne trudności, które z dopustu Bożego znalazły się na 

jego drodze. Pokonywał je siłą nadprzyrodzoną, w zupełnym zdaniu się na Boga i Jego 

wyroki. 

 

 

 

 

 

                                                
75 Tamże, s. 2. 
76 Tamże, s. 6. 
77 Tamże. 
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§ 2. Proces rozpowszechniania i pogłębiania kultu 

 

Historia Kościoła ukazuje, że święci niejednokrotnie w okolicznościach nawet 

najtrudniejszych przyczyniali się do odnowy życia duchowego.
78

 Kult świętych został 

nam dany, po to, by czerpiąc z ich przykładów i prosząc o wstawiennictwo, pomógł 

nam w przybliżaniu się do Boga. Tak jak wzajemna więź oparta na zasadach 

chrześcijańskich pomiędzy wiernymi przyciąga nas do Chrystusa, tak obcowanie ze 

świętymi łączy nas z Nim i udziela nam życia nadprzyrodzonego.
79

 

Termometrem rzeczywistego pogłębiania kultu jest wzrost modlitwy, życia 

sakramentalnego. Prowadzić on powinien wiernych do czynnej miłości,  

a w rzeczywistości do świętości. W dekrecie kanonizacyjnym Świętej Teresy, zostało 

zaakcentowane, iż zamiarem Opatrzności Bożej było ukazanie ówczesnemu 

człowiekowi wzoru głośnego i łatwego do naśladowania.
80

 Dlatego też autorzy 

podejmujący się przedstawienia osoby Św. Teresy jako wzoru świętości, chcieli ukazać 

ją jako wzór do naśladowania dany od Boga na ówczesne czasy. Aby dzieło to 

przynosiło owoce, potrzebna była troska o jego rozwój. Ważnym czynnikiem 

wpływającym na rozwój kultu były działania osób, które zafascynowane osobą Świętej, 

przybliżały tę postać ludziom w sposób przystępny i zachęcający. Pogłębianie tej czci 

dokonywało się poprzez przekaz treści związanych z duchowością. 

Jak zatem przebiegał proces rozpowszechniania i pogłębiania kultu Św. Teresy 

na terenie diecezji łuckiej?  

 

 

art. 1. Rozpowszechnianie kultu 

 

Już na początku lat dwudziestych można było zaobserwować rozwijający się 

kult Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W roku 1924 Narodowa Organizacja Kobiet 

umieściła jej obraz w Katedrze Łuckiej, urządzając jego uroczyste poświęcenie. W rok 

później, w kościele licealnym w Krzemieńcu, zorganizowano uroczystość dla 

                                                
78 Zob. Jan Paweł II, Christifideles laici, O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, adh. 

apost. z dn. 30.XII.1988, Watykan 1988, 16. Zob. także KKK 828. 
79 Zob. KK 50; KKK 957. 
80 Zob. ***, Benedykt XV i Pius XI - o apostolstwie „dziecięctwa duchowego” św. Teresy z Lisieux, art. 

cyt., s. 328. 
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młodzieży, podczas której głoszono kazanie o św. Teresie.
81

 W 1926 został wzniesiony 

w Rokitnie kościół, który za patronkę przyjął Świętą z Lisieux, także w wielu 

świątyniach doznawały czci jej obrazy. 

Kult na terenie diecezji łuckiej na jeszcze szerszą skalę zaczął rozprzestrzeniać 

się za przyczyną Biskupa Szelążka. Podczas różnych spotkań z wiernymi rozdawał 

obrazki Świętej Teresy z relikwiami, które otrzymywał z Karmelu w Lisieux.
82

 Często 

przy różnych okazjach, czy to głoszenia kazań, zamieszczanych artykułów, kierowania 

listów nawiązywał do Św. Teresy, okazując tym samym swoje głębokie nabożeństwo 

do niej.
83

 Świętej zawdzięczał powrót do zdrowia swojej matki, uzdrowienie ze swej 

choroby.
84

  

Pasterz łucki namacalnie odczuwał, że od czasu, kiedy oddał się pod patronat 

Świętej Karmelitanki, doznawał upokorzeń, a potem pociech, które rekompensowały 

poprzednie. Te znaki były dla niego, jako Ordynariusza, wielką radością, gdyż 

dotyczyły sporej liczby nawróceń wśród diecezjan. Tak je opisywał: Zazwyczaj kościół 

bywa pełny; tego roku kościół był wypełniony po brzegi, (…) wiele spowiedzi…; wielka 

liczba nawróceń… Jest to wstawiennictwo Św. Teresy, naszej Patronki!
85

 – stwierdzał  

z pewnością. 

Pierwsza nowenna, w katedrze łuckiej, przed wspomnieniem liturgicznym 

Świętej Teresy odbyła się 3 października 1926 roku, podczas której konferencje głosili 

profesorowie seminarium duchownego.
86

 W nowennie uczestniczyli licznie zebrani 

parafianie, a nawet osoby innych wyznań; przystępowano do spowiedzi świętej. Nowa 

Patronka Wołynia, działała już od początku z wielką mocą poprzez nawrócenia, które 

                                                
81 Zob. J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 16. 
82 Zob. A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 7.XII.1930, dz. cyt., s. 62. Ponadto Bp Szelążek 

dokonywał tłumaczeń m.in. litanii do Św. Teresy. Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Rabka Zdrój 

18.VIII.1939, dz. cyt., s. 96. 
83 Panu Jezusowi, Matce Najświętszej, św. Teresie od Dzieciątka Jezus – oddaję cześć najgłębszą i prośby 

o łaskę zbawienia. Tenże, List pasterski o zwalczaniu niewiary, list cyt., s. 68; Tenże, Na jubileusz 50-

lecia kapłaństwa Abpa Nowowiejskiego w Płocku, Łuck 8.VII 1931, kaz. rpsABMK, s. 8. Regularnie 
otrzymywał Almanach od Sióstr Karmelitanek, kartki z myślami Św. Teresy wykorzystywał na robienie 

codziennych notatek. Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 25.IV.1928, dz. cyt., s. 48; Tenże, List 

do Matki Agnieszki, Rabka Zdrój 18.VIII.1939, dz. cyt., s. 95. 
84 Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 7.XII.1930, dz. cyt., s. 61. 
85 Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 27.X.1934, dz. cyt., s. 78. W 1934 r. nauki rekolekcyjne 

prowadził ks. Stanisław Cisek T.J. Zob. ***, Wiadomości kościelne. Nowenna ku czci św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, ŻK 5(1934) nr 40, s. 631. 
86 Między innymi wygłoszono konferencje na temat: Rola Św. Teresy w dzisiejszych czasach, Miłość 

Boga wymaga miłości bliźniego, Modlitwa [Praca, Cierpienie] jako wyraz miłości ku Bogu i bliźniemu, 

Zob. ***, Uroczysta nowenna ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w katedrze łuckiej, MDŁ 1(1926) nr 

2, s. 126. 
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znajdowały swój oddźwięk w spowiedziach osób zaniedbujących ją przez 15, 20 lat.
87

  

W parafii kowelskiej podczas nowenny, do tego sakramentu przystąpiło cztery tysiące 

osób. Biskup do prowadzenia nowenny zapraszał w latach 1928-1936 księży  

z Towarzystwa Jezusowego
88

, m.in. ks. Jana Rostworowskiego T.J. W latach 1937-

1938 o. Bernarda Smyraka OCD.
89

 Nowenny organizowano także w większych 

miejscowościach diecezji. W wielu kościołach, zwłaszcza miastach powiatowych, takie 

nowenny odprawiały się, choć nie zawsze z zaproszonymi kaznodziejami.
90

 W czasie 

trwania wojny w 1942 r. nowenna miała swoje stałe miejsce w katedrze łuckiej. Dla 

uświetnienia tej uroczystości ułożono pieśń do Św. Teresy.
91

 Po odrodzeniu się diecezji 

od 1998 r. zaczęto organizować w Łucku nowenny przed świętem Patronki.  

1 października dzień skupienia przeżywają księża i siostry pracujący w diecezji. Jest to 

czas na konferencję, uroczystą Mszę św., inscenizację.
92

 W związku z obchodami setnej 

rocznicy śmierci Świętej z Lisieux, 1 października 1996 roku odbyła się uroczystość 

odpustowa w parafii p.w. Św. Teresy w Rokitnie. Licznie zgromadzili się wierni, 

przyjechali zaproszeni księża i siostry zakonne.
93

 

Nowym dziełem przyczyniającym się do rozszerzania kultu były Kółka Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwsze powstało 2 grudnia 1923 roku z inicjatywy dzieci, 

na początku należało do niego 10 osób. Ich Założycielem był Ks. Jan Majchrzycki, były 

rektor seminarium łuckiego. Siedzibą był Świder, gdzie od roku 1920 ksiądz przebywał 

na kuracji w tejże miejscowości. Powołał też do istnienia Związek Terezjański (1928), 

którego celem, oprócz pracy nad własnym uświęceniem było wychowywanie młodzieży  

                                                
87 A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 10.X.1928, dz. cyt., s. 54, J. Szych, Dzieje kultu Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji łuckiej, art. cyt., s. 16. 
88 Zob. ***, Kronika, MDŁ 4(1929) nr 10, s. 426; ***, Kronika, MDŁ 4(1929) nr 9 s. 383; ***, Kronika. 

Wiadomości kościelne, ŻK 2(1931) nr 38, s. 603; ***, Kronika. Wiadomości kościelne, ŻK 3(1932) nr 40, 

s. 636; ***, Kronika. Wiadomości kościelne, ŻK 4(1933) nr 39, s. 620; ***, Kronika. Wiadomości 

kościelne, ŻK 5(1934) nr 40, s. 631; ***, Kronika. Wiadomości kościelne, ŻK 7(1936) nr 40, s. 634.  
89 Zob. J. Morewicz, Moje wspomnienia o Ks. Bp. A.P. Szelążku, Mielec 5.II.2001, O. Bernard jest 

autorem książki: Jej śladem. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzorem katoliczek, Kraków 1948. 
90 Katecheta z Dubna, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek – wspomnienia, [b.m.] 1985, mpsAGCST, sygn. APSZ 
Ae 7-1, s. 3. W miesiącu wrześniu rozpoczynano nowennę do św. Tereski, wtedy nabożeństwo było przy 

jej ołtarzu.(…) ofiarodawcom wręczano obrazki. Zob. U. Stańczyk, List do br. Grzegorza Sagana, 

Trzcianka 8.II.1999, rpsAGCST syng. APSZ Bc 3, s. 1. Katecheta z Dubna, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek – 

wspomnienia, [b.m.] 1985, mpsAGCST, sygn. APSZ Ae 7-1, s. 3. 
91 Zob. J. Szych, Pieśń ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus na kwartet żeński, Łuck 24.IX.1942, 

rpsAGCST, sygn. APSZ Ab10, s. 4.  
92 W 1.X.1998 roku głosił konferencję nt. małej drogi o. Leszek Koszlaga OCD. Zob. W.J. Kowalów, Św. 

Teresa od Dzieciątka Jezus znakiem rozwoju dla Kościoła, WW 5(1999) nr 1, s. 8; zob. J. Buras, Ankieta, 

Łuck 2009, rps zbiory własne autora. 
93 Zob. Ł. Zalewska, Deszcz róż. Jubileusz stulecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, WW 3(1997) 

nr 1, s. 3. 
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w duchu Św. Teresy poprzez zakładanie Teresek.
94

 Zrzeszał on przede wszystkim 

nauczycielki.
95

 Aby rozszerzać swoją działalność wysyłano do różnych diecezji tzw. 

Memoriał dotyczący tejże organizacji.
96

 Dnia 3 lipca 1926 roku Kółka zostały 

zatwierdzone w diecezji łuckiej. Biskup Szelążek nie tylko zachęcał, by tworzyć je na 

terenie diecezji, ale także z największą radością śledził postęp tego dzieła wśród 

młodzieży szkolnej.
97

 Instrukcje, służące do zakładania i prowadzenia kółek, zyskały 

oficjalne potwierdzenie w tej diecezji w grudniu 1926 r.
98

 Na czele każdego Kółka stał 

ksiądz jako kierownik. Kółka Wołyńskie w czasie ich powstawania znajdowały się pod 

opieką szefa sekcji szkolnej – ks. Aleksandra Pierzchały. Zjazd księży prefektów, który 

odbył się w grudniu 1926 roku postanowił wprowadzić kółka do gimnazjów żeńskich  

i szkół na Wołyniu.
99

 Rok wcześniej zostały one zorganizowane przez ks. prof. Jana 

Szafrańskiego w szkołach krzemienieckich i przez ks. prof. Karola Gałęzowskiego  

w szkołach łuckich.
100

  

W marcu 1926 r., w Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim, ukazał się pierwszy 

artykuł na temat Kółek. Przedstawiona została sylwetka duchowa Św. Teresy, a także 

cel organizacji, którym była droga rozwoju dziecięctwa Bożego w duszach,  

a szczytnym zadaniem posłannictwo miłości.
101

 Myślą założyciela Teresek było także, 

by z tej organizacji wyrastały nowe powołania do życia zakonnego.
102

 W praktycznych 

wskazówkach ks. J. Majchrzycki zalecał, aby członkinie wykazywały jak najwięcej 

                                                
94 Potoczna nazwa członkiń należących do Kółek Św. Teresy. 
95 Zob. Z. Karwacki, La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di Lisieux dalla 

prima pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla celebrazione del centenario della sua 
morte (1902-1998). Una ricerca bio-bibliografica e dottrinale, Rzym 1999, s. 33. 
96

 Zob. Związek Terezjański, Memoriał w sprawie Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mps, zbiory 

własne autora. 
97 Zob. A.P. Szelążek, List do ks. kard. A. Hlonda, list cyt., s. 1. Tenże, Zadania szkolne duchowieństwa, 

MDŁ 1(1926) nr 2, s. 75; J. Majchrzycki, Rozwój Kołek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w latach 1925-1927, 

PR 4(1927) nr 3, s. 6. 
98 Kółka Św. Teresy powstawały również w innych diecezjach. W archidiecezji warszawskiej  

w październiku 1926 r, sandomierskiej w październiku następnego roku, wileńskiej w lipcu 1928, 

siedleckiej i podlaskiej w październiku 1928 roku. Istniały one także na terenie diecezji krakowskiej, 

kieleckiej, pińskiej, płockiej i łomżyńskiej. Zob. J. Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować  

w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1934, s. 4-9; A.P. Szelążek, 
Reskrypt w sprawie ponownego zatwierdzenia Dzieła Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 

14(1939) nr 3, s. 125; J. Majchrzycki, Rozwój Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus w latach 1925-1927, 

art. cyt., s. 6, 7; M. Święcicka, Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, PR 12(1935) nr 4,  

s. 8. 
99 Według nauczania Soboru Wat II Kościół bardzo ceni sobie działalność apostolską, którą w szkołach 

prowadzą nauczyciele i uczniowie katoliccy. Por. DWCH 7. 
100 Zob. J. Majchrzycki, Rozwój Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w latach 1925-1927, art. cyt., s. 7; 

zob. też ***, Z walnego zjazdu…., MDŁ 2 (1927) nr 2, s. 143. 
101 Zob. Tenże, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 22.VI.1928, s. 5-6; ***, Kółka 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 1(1926) nr 3, s. 155. 
102 Zob. S. Otorowska, List do Ks. Bpa Szelążka, Świder 17.X.1946, mpsAGCST, sygn Ad 6, s. 3. 
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projektów w pracach organizacji. Działalność ta dotyczyła wspólnego uczestnictwa  

w nabożeństwach, rekolekcjach, śpiewie religijnym, zebraniach, odczytach, kursach 

religijnych, przedstawieniach, wycieczkach, opiece nad ubogimi kościołami, krzyżami  

i zbiorami przedmiotów religijnych.
103

  

Dzięki inicjatywie Ks. Biskupa Szelążka
104

 w tygodniku Życie Katolickie od 

1930 do 1933
105

 ukazywał się dział poświęcony tejże organizacji pod nazwą Kącik 

Teresek. Głównym celem tego działu było nawiązanie kontaktu między członkiniami  

z całej Polski, a przede wszystkim pomiędzy Tereskami wołyńskimi.
106

 Na łamach 

pisma pojawiały się artykuły dotyczące formacji duchowej, a także sprawozdania  

z działalności. Nie sposób nie zauważyć rozrastającej się działalności Teresek  

w diecezji łuckiej w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W roku szkolnym 1927/28 

istniało 18 Kółek, a w roku 1931/32 było ich 32.
107

  

Tabela 1. Ilościowa przynależność dzieci i młodzieży do Kółek Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i innych organizacji religijnych w tych samych latach. 

Lata 1927/1928 1932/1933 

Ogółem dzieci 28.383 39.308 

Kółka Św. Teresy 504 617 

Żywy Różaniec 1.290 1.636 

Dziecięctwo Jezus 384 1.397 

Ministranci 326 278 

Sodalicje Mariańskie 176 284 

Koła apologetyczne 100  

Koło Stanisława Kostki 50  

Krucjata Eucharystyczna  147 

Z upływem czasu wytworzył się mylny pogląd, że w związku  

z rozpowszechnianiem w szkołach Krucjaty Eucharystycznej, wykluczona została 

                                                
103 Zob. J. Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 27-28. 
104 Zob. H. Jander, Kochane moje Tereski, ŻK 1(1930) nr 19, s. 10; ***, Zawiadomienia, ŻK 1(1930) nr 

23, s. 10. 
105 Życie Katolickie ukazywało się do września 1939 r. 
106 H. Jander, Kochane moje Tereski, art. cyt., s. 10. 
107 Zob. A. Pierzchała, Wyniki duszpasterstwa szkolnego w diecezji łuckiej na podstawie sprawozdań 

szkolnych z r. 1927/28, MDŁ 4(1929) nr 3, s. 132; ***, Wykaz statystyczny nauczania religii w szkołach 

diecezji łuckiej za rok szkolny 1931/32, MDŁ 8(1933) nr 3, s. 136,137. 
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możność zakładania Kółek Św. Teresy. Prostując, Biskup łucki, wydał pismo w celu 

usunięcia błędnej interpretacji, ponownie zatwierdzając dla tejże diecezji to dzieło. 

Udzielone przy tym zostało błogosławieństwo Pasterza i zachęta dla duchowieństwa do 

gorliwego ożywienia działalności poprzez udział w ich rozwoju.
108

 

Ze świadectwa Bronisławy Ruszewskiej, dowiadujemy się, że w czasie wojny 

istniało Kółko Teresek przy kościele Przemienienia Pańskiego w Sarnach.
109

 Po 

zakończeniu wojny w 1946 roku odradzały się one na terenach: Warszawy, Świdra, 

Łodzi, Sadownego. Na jego dalszy rozwój miały wpływ członkinie Związku 

Terezjańskiego. Diecezja łucka została na terenie państwa ukraińskiego.  

W Zdołbunowie, w 1999 roku Kółka Teresek odrodziły się pod nazwą Róże  

(ukr. Trojandy).  

Ksiądz Biskup Szelążek pragnął, aby duch Świętej z Lisieux żył i rozwijał się  

w diecezji. W tym celu, 1 sierpnia 1936 roku, powołał w Łucku do istnienia 

Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z wyraźną duchowością  

i charyzmatem terezjańskim. Przy powstawaniu tego dzieła widział wyraźne zrządzenie 

Boże. Poniższe słowa ukazują ścisły związek powstania Kongregacji z kultem Św. 

Teresy: Sądzę prawdziwie, że na mnie spoczęło to szczęście [założenia zgromadzenia] 

razem z władzą szerzenia kultu Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które to szczęście 

nabyłem prawie dziesięć lat wcześniej, obierając Ją główną Patronką mojej diecezji.
110

 

Nowa rodzina zakonna miała być kontynuacją życia i działalności Św. Teresy. Celem 

głównym było rozpalanie miłości Bożej w sercach ludzi, szczególnie zaś w duszach 

dzieci i młodzieży przez odpowiednie wychowanie w duchu Świętej Patronki.
111

 Do 

działalności zewnętrznej należało m.in. kształcenie i wychowanie młodzieży w szkołach  

i domach wychowawczych, jak i w stowarzyszeniach i bractwach religijnych.
112

  

                                                
108 Zob. A.P. Szelążek, Reskrypt w sprawie ponownego zatwierdzenia Dzieła Kółek św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 125. 
109 B. Ruczewska, List do Br. Grzegorza Sagana, Wrocław 20.III.1999, mpsAGCST sygn. APSZ Bc3,  

s. 1. 
110 A.P. Szelążek, Pismo do Ks. Bpa E. Passetto w sprawie Kongregacji Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Łuck 7.X.1936, rpsAGCST, sygn. AZG Aa 3-5, s. 1. Pan Jezus tę Świętą, którą dał mojej diecezji 

na pryncypalną Patronkę, czyni obecnie Opiekunką nowego Zgromadzenia Zakonnego. Temu dziełu Pan 

Bóg pobłogosławi. Tenże, List do M. Kubasiewicz, Łuck 18.IX.1936, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 2. 

Święci sami, albo przez powołanych do tego ludzi, szczególnych ich czcicieli i naśladowców, przysparzają 

Kościołowi nowych zrzeszeń religijnych i nową mocą go zasilają. Tenże, Dekret erekcyjny Zgromadzenia 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 1. 
111 Zob. Tamże, s. 1; Tenże, Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 1936, 

s. 1.  
112 Tamże, s. 4. Zgromadzenie to posiada już kilka domów. Jego głównym celem jest kierowanie Kółkami 

uczniów pod patronatem św. Teresy, których w Polsce są setki. Polecam to nowe dzieło, które posłuży 

umocnieniu kultu naszej Patronki. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 7.X.1936, dz. cyt., s. 85. 
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Pierwotnie działalność Sióstr polegała na pracy katechetycznej, prowadzeniu 

przedszkola i internatu dal młodzieży w Łucku,
113

 kursu kroju i szycia  

w Maniewiczach. Nauka religii na terenie diecezji odbywała się w szkołach 

powszechnych w Maszowie, Lubomlu, Włodzimierzu Wołyńskim, Załużu, Obyczu, 

Jaśkowcach i Brykowie. Siostry pomagały w parafii w przygotowaniu dzieci  

i młodzieży do sakramentów, urządzały rekolekcje zamknięte dla członków III zakonu 

Św. Franciszka. Pielęgnowały chorych, dorabiały pracami ręcznymi. W niedziele  

i święta odwiedzały po wsiach Koła Różańcowe, prowadziły modlitwę, wygłaszały 

pogadanki, czytały książki religijne, miały kontakt z młodzieżą Akcji Katolickiej.
114

 

Gdy diecezja łucka przestała formalnie istnieć, nie tylko Biskup i siostry, ale  

i świeccy, starali się swoją postawą szerzyć kult. Jedno ze świadectw ukazuje 

nieustanne towarzyszenie Świętej Karmelitanki pewnemu żołnierzowi w niewoli: Na 

stercie różnych rzeczy leży obrazek Św. Teresy. Biorę go. Przeniosłem go przez całą 

niewolę i mam go do dziś. Często modliłem się o pośrednictwo tej Świętej do Boga 

Wszechmogącego. Wierzyłem i wierzę, że orędowała za mną i zawsze jakoś lżej mi było 

znosić trudy niewoli.
115

 W opracowaniach znajdują się dowody, że kult na tamtych 

terenach był rozpowszechniany i przetrwał do dziś.
116

  

Równolegle ze staraniem o patronat Małej Świętej, Pasterz pragnął na terenie 

diecezji założyć Zgromadzenie Kapłanów Sług Św. Teresy z Lisieux, aby mogli 

kształtować swoje życie w oparciu o małą drogę. Po uwzględnieniu lokalnych 

okoliczności, miał nadzieję zastosować tę regułę w życiu kleru diecezji łuckiej. 

Niedługo potem w liście do Matki Agnieszki pisał, że została ona przyjęta. Prosił 

Przełożoną Karmelu, aby zapisała go do tego bractwa, zobowiązując się do 

propagowania go w diecezji Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
117

 Ks. Biskup Szelążek  

                                                
113 Internat był pod patronatem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zob. ***, Ogłoszenia, ŻK 8(1937) nr 32, 

s. 512. 
114 Zob. A. Niesłuchowska, Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, [b.m.] 

1.VIII.1961, mpsAGCST, sygn. AZG Ka, s. 6; zob. też. A.J. Linowiecka, Powstanie Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus i początki jego działalności wychowawczej (1936-1939), praca 
magisterska z katechetyki, mps, Warszawa 1994, s. 52-61; S. Gumkowska, Zgromadzenie Sióstr Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w służbie Bogu i Kościołowi, WW 13(2006) nr 2, s. 4. 
115 J. Zalewski, Stała się omyłka. Wspomnienia z niewoli sowieckiej…wrzesień 1939-sierpień 1941, 

Warszawa 1994, s. 25-26. 
116 Zob. Z. Karwacki, La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di Lisieux 

dalla prima pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla celebrazione del centenario della 

sua morte (1902-1998), dz. cyt., s. 49. 
117 W świetle zdobytych dokumentów, trudno ustalić jaka była forma organizacyjna tego Zgromadzenia, 

gdyż nie zachowały się statuty tej organizacji. Inspiracją do powstania tego dzieła były kierowane przez 

kapłanów do Karmelu prośby o modlitwę. W 1927 r. liczba zapisanych dosięgła 1226. Tego roku Unia 

Kapłańska zaistniała we Francji. Zob. J. Majchrzycki, Święta Teresa, a kapłan diecezji łuckiej, MDŁ 
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i Ks. G. Martin, Przełożony Towarzystwa Misjonarzy, prosili papieża, aby kapłanom 

udzielił możliwości odprawiania corocznie w ich Oratorium święta Św. Teresy. 

Uzasadnili, że jest ona patronką i wspomożycielką ich misji w świecie. Ponadto 

wspomniany ksiądz Martin, w kazaniach i pismach przyczyniał się  

w rozpowszechnianiu czci Św. Teresy nie tylko w diecezji łuckiej, lecz także w wielu 

regionach Francji.
118

 

W 1926 roku z inicjatywy ks. Rektora Antoniego Jagłowskiego i Sióstr 

Benedyktynek wybudowano w Łucku sierociniec. Przy jego powstawaniu proszono  

o pomoc Świętą Teresę i na jej cześć nazwano go Teresinkiem. Jego budowa 

dokonywała się bez większego zaplecza finansowego, gdyż inicjator miał ogromną 

wiarę w to, że Patronka diecezji pomoże w realizacji tego dzieła. Był to największy 

zakład wychowawczo-opiekuńczy na Wołyniu. Z biegiem czasu utworzono szkołę 

powszechną oraz seminarium wychowawczo-opiekuńcze. Swoją działalność 

zainicjowało Towarzystwo Przyjaciół Sierocińca. Obok pomocy materialnej, szerzyło 

zainteresowanie wśród społeczeństwa tym dziełem. Siostry i dzieci czciły św. Teresę 

jako Opiekunkę sierot i Patronkę całego zakładu.
119

 

 Dla rozszerzania kultu drukowano nowenny do Św. Teresy, m.in. na uproszenie 

łaski odwrócenia od diecezji łuckiej klęski odstępstwa od wiary, a także jako pamiątkę 

misji świętych. Biskup Ordynariusz wzywając do wspólnej modlitwy wydał 

zarządzenie, aby m.in. za wstawiennictwem Świętej z Lisieux we wszystkich kościołach 

diecezji objąć nowenną Ojca Świętego w trudnym dla Kościoła powszechnego 

momencie. Gdy stan zdrowia Piusa XI pogorszył się, wzywał duchownych do celebracji 

mszy świętych i odprawienia nowenny za przyczyną Św. Teresy. Zaniepokojony 

sytuacją w Rosji, chcąc uchronić od niewiary młodzież rosyjską, wzywał młodzież 

diecezji łuckiej, aby w dzień ósmego maja, który był dniem przyjęcia Pierwszej 

                                                                                                                                          
3(1928) nr 9, s. 396; A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck 27.I.1927, dz. cyt., s. 34.; Tenże, List 

do Matki Agnieszki, list cyt., s. 39, 40, 44; Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 20.I.1928, dz. cyt., 

s. 46; J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 17; E. 

Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek. Wierny świadek Chrystusa, dz. cyt., s. 64. Stowarzyszenie 
Kapłańskie braci duchowych św. Teresy zostało przyjęte przez duchowieństwo polskie: gorliwymi 

krzewicielami tego stowarzyszenia są ojcowie karmelici. ***, Nabożeństwo do Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w Polsce, art. cyt., s. 82, 83, 85. Ks. J. Unszlicht pisał, że należy do tej unii kapłańskiej i może 

pozyskać chętnych. Zob. Tenże, List do Karmelu w Lisieux, Meaux 25.X.1928, dz. cyt., s. 51. 
118 Zob. A.P. Szelążek, G. Martin, Prośba do papieża Piusa XI, Łuck 5.VIII.1926, jęz. łac., tłum.  

S. Strękowski, mpsAGCST, sygn. APSZ Ad1, s. 1. 
119 Zob. ***, Z życia katolickiego w kraju. Diecezja Łucka, MDŁ 2(1927) nr 10, s. 710-711; A. Jagłowski, 

Kościelne Zakłady Wychowawczo-Opiekuńcze w diecezji Łuckiej, MDŁ 8(1934) nr 4, s. 154-155; ***, 

Zwiedzanie Sierocińca przez J.E. Księdza d-ra Adolfa Szelążka, MDŁ 2(1927) nr 4, s. 266-267; J. G., 

Nowiny z Teresinka, Pszczółka 1(1926) nr 1, s. 1; J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

w diecezji łuckiej, art. cyt., s. 17. 
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Komunii św. przez Teresę, przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Ciało Pana 

Jezusa.
120

 

Pasterz łucki i jego współpracownicy troszczyli się o to, aby w diecezji były 

dostępne książki o Świętej Patronce. Chciał, aby na terenie parafii powstawały dla 

dziewcząt biblioteczki pod wezwaniem Św. Teresy, dla chłopców pod patronatem Św. 

Stanisława Kostki. W wykazie książek znalazły się Dzieje duszy, Mała Święta -  

B. Żulińskiej, a także czasopisma: Róże św. Teresy i Płatki Róż. W tym czasie były 

także dostępne książki: Duch Św. Teresy według jej pism i świadków naocznych; Droga 

dziecięctwa duchowego - L. Pyżalskiego; Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i jej stosunki 

rodzinne – F. Gryglewicza; O czci Św. Teresy; Żywot Św. Teresy opracowany przez 

Karmelitankę bosą, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus życie po śmierci; Maleńka Św. 

Teresa – M.H. Szpyrkównej, zbiór utworów poetyckich inspirowany życiem Św. 

Teresy przeznaczony dla dzieci. Św. Teresa wzór dziatek - O. Carbonel, Mała droga – 

G. Martin, Żywot Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w obrazkach, Nabożeństwo ku czci 

Św. Teresy; Nowenny; Godzinki, modlitwy i pieśni.
121

 Na osobnym miejscu należy 

wspomnieć pozycję Ks. J. Majchrzyckiego: Historia wiosenna białego kwiatka, czyli 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, którą napisał do młodych 

czytelników.
122

 Książki te cieszyły się wielkim zainteresowaniem, świadczą o tym 

słowa Sióstr Karmelitanek z Poznania: Otrzymałyśmy mnóstwo listów i depesz  

z Wołynia; proszą nas o książki, medaliki i obrazki Świętej, zapotrzebowania płyną 

zarówno z dużych miast jak z parafii.
123

  

Kult Świętej coraz bardziej się rozszerzał. Na odpust do Rokitna, gdzie od 1926 

roku istniał kościół pod wezwaniem Św. Teresy, zjeżdżały się wielkie tłumy  

z pobliskich wiosek rozrzuconych w promieniu 30 km.
124

 Pod koniec lat dwudziestych 

został wybudowany i poświęcony Patronce Wołynia kościół w Kowlu. W Łucku przy 

seminarium duchownym rozbudowano kaplicę, pod wezwaniem Świętej Karmelitanki, 

                                                
120 Zob. S. Żukowski, Nowenna na intencję Ojca świętego, MDŁ 13(1938) nr 5-7, s. 251;  

S. Walczykiewicz, W dniu 8 maja Komunia św. młodzieży na intencję młodzieży w Rosji, MDŁ 10(1935) 

nr 5, s. 122; A.P. Szelążek, W sprawie modłów na intencję Ojca św., MDŁ 11(1936) nr 12, s. 340. 
121 Zob. A. Pierzchała, Biblioteczki religijne dla młodzieży, art. cyt., s. 96, 98, 99; Tenże, Katalog 

biblioteczki religijno-moralnej dla młodzieży szkolnej, MDŁ 3(1928) nr 10, s. 423; ***, Bibliografia, 

MDŁ 2(1927) nr 1, s. 88-89; ***, Obrazy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 51;  

J. Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 23. 
122 Zob. Tamże. 
123 ***, Nabożeństwo do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, art. cyt., s. 78. 
124 Zob. J. Kurdybelski, Ze wspomnień Wołyniaków, WB 4(1997) nr 1, s. 58. 
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poświęcono ją w 1934 r.
125

 Pod wezwaniem tej Świętej do dziś istnieje parafia  

w Rokitnie, w latach 90-tych została jej poświęcona parafia w Cumaniu.
126

 W miarę 

możliwości każda parafia starała się o obraz lub figurę Świętej.
127

 W sierocińcu 

Teresinek w każdym pokoju wisiał jej wizerunek, w domach ludzi często spotykało się 

obrazy Świętej z różami.
128

 Z powodu tak rozszerzonego kultu istniał na Wołyniu 

zwyczaj nadawania dziewczynkom imienia Teresy.
129

 Siostry Benedyktynki 

rozprowadzały obrazki, litanie, nowenny i obrazy ze Św. Teresą. Siostry Niepokalanki  

z Maciejowa w tym okresie prowadziły seminarium nauczycielskie, swoim 

wychowankom rozdawały obrazki i kalendarzyki. Siostry Karmelitanki zajmowały się 

rozprowadzaniem dewocjonaliów odnoszących się do czci Św. Teresy.
130

  

Na szerzenie się kultu miały wpływ liczne cuda i nawrócenia za przyczyną 

Małej Świętej. Były to uzdrowienia fizyczne i duchowe. Wiadomości o nich wzmagały 

szczere modlitwy do Świętej. Wyproszone łaski, nawrócenia, ocalone życie, 

uzdrowienia z chorób były dowodem deszczu róż, jaki zsyłała na diecezję.
131

  

Do rozpowszechniania kultu przyczyniła się także twórczość literacka o Św. 

Teresie. Miała ona swój wydźwięk przy odradzaniu się Kościoła na Wołyniu. Patronka 

                                                
125 Zob. ***, Z diecezji. Poświęcenie nowego kościoła, MDŁ 9(1934) nr 10, s. 378; A. P. Szelążek, List 

do Matki Agnieszki, Łuck 10.X.1928, dz. cyt, s. 54; ***, Dział nieurzędowy, MDŁ 2(1927) nr 1 s. 78;  

J. Szych, Dzieje kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji łuckiej, art. cyt., s. 17. Kult Św. Teresy 

bardzo prężnie rozprzestrzeniał się w świecie. W roku 1933 istniało już 500 kościołów wzniesionych pod 

jej wezwaniem. Zob. A.P. Szelążek, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, kaz. cyt., s. 1. Bp G. Gaucher 

wspomina o ponad 1700 kościołach poświeconych Małej Świętej. Zob. Tenże, Największa Święta czasów 

współczesnych, art. cyt., s. 40. 
126 Zob. Ł. Zalewska, Deszcz róż. Jubileusz 100.lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, WW 
3(1997) nr 1, s. 4. 
127

 Niewiele jest kościołów na świecie, któreby nie miały jej obrazu. Zob. A.P. Szelążek, List pasterski o 

ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, list cyt., s. 2; J. Szych, Dzieje 

kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji łuckiej, art. cyt., s. 16. Obraz Św. Teresy jest obecnie  

w każdym kościele i kaplicy na Wołyniu. Zob. K. Kołtun, 100-lecie śmierci św. Teresy w Chełmie, WB 

5(1998) nr 5, s. 31. 
128 Zob. E. Siemaszko, List do br. Grzegorza Sagana, Warszawa 26.X.1998, mpsAGCST sygn. APSZ Bc 

3, s. 1; Cz. Drążek, List do br. Grzegorza Sagana, Zielonka Pasłęcka 3.XI.1998, rpsAGCST sygn. APSZ 

Bc 3, s. 1; U. Stańczyk, List do br. Grzegorza Sagana, list cyt, s. 1; M. Bartoszewicz, List do br. 

Grzegorza Sagana, Miravet 1.III.1999, rpsAGCST syng. APSZ Bc 3, s. 1; A. Sorankiewicz, List do br. 

Grzegorza Sagana, Olsztyn 3.III.1999, rpsAGCST sygn., APSZ Bc 3, s. 1; T. Łasznik, Wspomnienia, 
Malbork 26.X.1999, rpsAGCST sygn. APSZ Bc 3, s. 1; A. Wołk, List do br. G. Sagana, list cyt., s. 1; 

***, Teresinek a św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pszczółka 2(1927) nr 6, s. 1; J. Szych, Dzieje kultu św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji łuckiej, art. cyt., s. 17. 
129 Zob. E. Skrzypek, Rozmowa z Krzysztofem Kołtunem, WB 12(2005) nr 1, s. 93-94. Zob. T. Łasznik, 

Wspomnienia, list cyt., s. 1. 
130 Zob. E. Siemaszko, List do br. Grzegorza Sagana, list cyt., s. 1; ***, Obrazy Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, MDŁ 1(1926) nr 1, s. 51. 
131 Zob. J. Zawadzki, Podziękowanie, ŻK 3(1933) nr 21, s. 381; S.M., Echo czwartego Kółka, ŻK 2(1932) 

nr 16, s. 254; ***, Stygmatyzowana z Konnersreuth. art. cyt., s. 190-195; A. Sorankiewicz, List do br. 

Grzegorza Sagana, list cyt., s. 1; M. Sobkowicz, Opis łaski, jaką mi wyświadczyła św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus, PR 4(1927) nr 3, s. 10-12; ***, Uzdrowienie Tereski, PR 12(1935) nr 4, s. 15. 
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była obecna w myśli i modlitwie, w czasie niedoli wygnania, uwięzienia, 

prześladowania, straty najbliższych. Podtrzymywała na duchu i niosła nadzieję: Ktoś 

twój święty obrazek odnalazł w polskim kalendarzu, z Ołyki. Jak pół wieku temu – ta 

sama uśmiechnięta.
132

 Święta tak mocno wpisała się w życie tamtejszych ludzi, że 

stwierdzano: nie sposób wyobrazić sobie Wołynia bez Św. Teresy.
133

 

Kult Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki diecezji łuckiej, przetrwał do 

czasu odradzania się Kościoła na męczeńskiej ziemi. Najstarsze pokolenie umiało 

przechować i przekazać młodym duchowe skarby Wołynia. Świadczy o tym działalność 

Rodzin Kresowych w Chełmie, z inicjatywy których ufundowano figurę Św. Teresy.
134

 

Kresowiacy rozdawali nowenny, fotografie i publikacje mające na celu rozkrzewianie 

kultu, a 100-lecie śmierci Patronki uroczyście świętowali. Ponadto podarowali oni 

odrodzonej diecezji łuckiej 20 obrazów Świętej Karmelitanki, a każdego pierwszego 

dnia miesiąca zanoszą modlitwy za Wołyń.
135

 

W prasie diecezjalnej pojawiały się artykuły o szerzącym się kulcie w Polsce  

i na świecie. Potęgowały one cześć do Świętej Teresy. Budowa bazyliki w Lisieux, 

zaangażowała wiele osób w pomoc finansową. Świętej Karmelitance zostało 

poświęcone Seminarium Rosyjskie. Upowszechniano modlitwę za dzieci w Rosji, które 

były pozbawione wychowania religijnego. Informowano o nowopowstających 

kościołach na cześć św. Teresy.
136

  

 

 

art. 2. Formy pogłębiania kultu 

 

Proces pogłębiania kultu dotyczył przede wszystkim działań mających na celu 

propagowanie osoby Św. Teresy, jej małej drogi, by poprzez zewnętrzne formy 

pobożności zachęcić ludzi do pogłębienia wiary, skłonić ich do zastanowienia się nad 

                                                
132 K. Kołtun, Poezja. Cumań, WW 3(1997) nr 4, s. 14. 
133 Zob. Tenże, Hymn na cześć Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, WW 4(1998), nr 2, s. 32; E. Zegadłowicz, 

Róże. Poezja, WW 4(1998) nr 2, s. 10; K. Kołtun, Szelest róży, Biały Dunajec - Ostróg 1999. 
134 Zob. K. Kołtun, Patronka Wołynia w Chełmie, WB 3(1996) nr 3, s. 5. 
135 Tenże, 100-lecie śmierci św. Teresy w Chełmie, WB 5(1998) nr 5, s. 31. 
136 Zob. ***, Nowy kościół na cześć Św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Francji, MDŁ 2(1927) nr 1, s. 46-

77; ***, Wiadomości z Rzymu. Msza św. ku czci św. Teresy złożona Ojcu Świętemu, MDŁ 2(1927) nr 12, 

s. 777; ***, Modlitwa dla dzieci na cześć św. Teresy od Dzieciątka Jezus o zbawienie małych Rosjan, 

MDŁ 7(1932), nr 7, s. 332; ***, Seminarium Rosyjskie poświęcone św. Teresie od Dzieciątka Jezus, 

MDŁ 7(1932) nr 7, s. 325; ***, Nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce, MDŁ 4(1929) 

nr 2, s.75-86. 
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relacją do Stwórcy. Panujące ówcześnie postrzeganie Boga jako sprawiedliwego  

i surowego, miało wpływ na odniesienia ludzi do Niego. Święta Teresa swoim życiem 

ukazała Boga jako Miłość Miłosierną.  

Pogłębianie kultu na szerszą skalę dokonywało się przede wszystkim poprzez 

artykuły prasowe, a to ze względu na ich większą częstotliwość i dostępność. 

Pojawiające się treści przygotowywały czytelników na pewne wydarzenia związane  

z uroczystościami i rocznicami Świętej Patronki. Miały też swoje stałe miejsce w prasie 

katolickiej. Głoszenie kazań, konferencji było najlepszą formą pogłębiania kultu. 

Niestety ze względu na zawieruchę wojenną niewiele się ich zachowało do dziś.  

W dostępnych artykułach można zauważyć sporo odniesień do duchowej drogi 

Teresy, w kontekście rodzącego się postępu i jego skutków. Autorzy wskazywali, że 

duchowość ta została doskonale dopasowana do nowoczesnych metod postępu, które 

głosiły: osobisty wysiłek, twórczość.
137

 Jej droga została ukazana jako przykład dla 

ludzi, którzy oddalili się od przykazań Bożych, stosując zasadę minimalizmu wiary.
138

 

Św. Teresa, zdaniem Biskupa Szelążka, jest dla świata ratunkiem, który z powodu 

neutralności i indywidualności zszedł na bezdroża niewiary. Patronka nasza przywraca 

dążeniom ludzkości wskazany przez Boga kierunek.
139

 Święta z Lisieux przedstawiona 

została jako postać o niezwykłej sile duchowej,
140

 która porywa i rozbudza do życia 

duchowego, wprowadzając w świat wiary. Dla ludzi była dźwignią uświęcenia, 

szczególniej dla tych, którzy przejęli się jej nauczaniem.
141

 Rzeczą wiadomą jest to, iż 

Bóg daje na dany czas przykłady świętych, jakich społeczności chrześcijańskiej w danej 

epoce najbardziej potrzeba. Właśnie w niej widziano wzór siły moralnej, a istotą jej 

posłannictwa było pociąganie dusz do miłowania Boga.
142

 Ukazywano, że bliskość  

i bezpośredniość oddziaływania przykładu jej życia na postawy wierzących rodziła się  

z jej natury prostej i wyrozumiałej dla błędów i słabości. Wielkie zmagania się  

z doświadczeniami życiowymi zdobywała ciężką i wytrwałą pracą, która była 

skierowana na miłość do Jezusa.
143

 Podkreślono, że kult Św. Teresy przyniesie miłość, 

                                                
137 S.W., Święta Teresa, a chwila obecna, art. cyt., s. 8-11; A.P. Szelążek, List Pasterski z okazji 

ogłoszenia św. Teresy Patronką diecezji łuckiej, list cyt., s. 1-3. 
138 Ł. Zalewska, Deszcz róż. Jubileusz 100.lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 4. 
139 A.P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, [b.m.] 8.IX.1947, rpsAPSZ Ab2, 

s. 5. 
140 ***, Krótki życiorys św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 8. 
141 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 8-9. 
142 Zob. A.P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, list cyt., s. 3. 
143 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 10. 
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a z nią dobro na ziemi.
144

 Zauważono kontrast pomiędzy potężnym wstawiennictwem, 

jakie roztacza na ziemi, a jej życiem prostym i ukrytym.  

W nauczaniu duchowej drogi, przybliżano cnoty, którymi żyła. One stały się 

sekretem jej świętości. Ponadto osoba Teresy była ukazywana jako ta, która dostrzegła 

piękno wyższego, doskonalszego świata, do którego winni dążyć wszyscy ludzie. Tak 

przedstawiona droga dziecięctwa ukazała się ludziom najbardziej bezpieczną  

i najkrótszą, prowadzącą do Chrystusa.
145

 

Analizując treści artykułów z lat przedwojennych i powojennych można 

zauważyć zbieżność pomiędzy nimi. Diecezja położona na kresach potrzebowała 

pomocy w czasach, kiedy była zagrożona wpływami bolszewizmu. Po odrodzeniu,  

w warunkach ateistycznego państwa, odczuła potrzebę tego nadprzyrodzonego 

wstawiennictwa. I tak jak kiedyś Biskup Szelążek borykał się z problemem braku 

kapłanów,
146

 tak teraz diecezja przeżywa ten sam problem. Ówcześnie wierni stanowili 

mniejszość wyznaniową, także obecnie należą do niej. Jednak pomimo tych wszystkich 

trudności zauważali tę szczególną łaskę Bożą, wyproszoną przez potężniejsze 

wstawiennictwo – Świętej Patronki. Nie brakowało powołań wśród młodzieży, 

powstawały nowe kościoły, Akcja Katolicka rozrastała się. Ludzie byli pełni dobrej 

myśli i ufności w to, że znalazłszy się w takich warunkach, Bóg nie odmówi im swej 

pomocy.
147

  

W treściach miesięcznika diecezjalnego pojawiały się tematy, ukazujące relację 

Św. Teresy do kapłanów, która dostrzegła dużą potrzebę modlitwy za duchownych. 

Będąc siostrą duchową braci kapłanów, doświadczyła z nimi szczególnej więzi.
148

 

Wskazywano, że jest ona najlepszą patronką duchowieństwa, gdyż ich godność  

i posłannictwo rozumiała jako godność samego Chrystusa. Zachęcano też kapłanów do 

oddawania się w jej opiekę.
149

  

Ta, która płonęła gorącym pragnieniem szerzenia Królestwa Chrystusowego na 

misjach miała świadomość, że do niej należy wsparcie pracowników w winnicy 

                                                
144 Zob. A. Cichocka, Do kobiet katolickich na Wołyniu, art. cyt., s. 23. 
145 A.P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kaz. cyt., s. 4. Por. G. Gaucher, Największa święta 

czasów współczesnych, dz. cyt., s. 41. 
146 Podczas obejmowania diecezji, liczba kapłanów wynosiła 140 na obszarze diecezji o wielkości 30 tys. 

km2. Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 21.XII.1925, dz. cyt., s. 24. 
147 Zob. ***, Pod przemożną opieka, ŻK 3(1932) nr 40, s. 1; W.J. Kowalów, Patronka diecezji łuckiej 

Doktorem Kościoła, WW 4(1998) nr 1, s. 6; Tenże, Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary. 70. lecie 

patronatu św. Teresy od Dzieciątka Jezus na diecezją łucką, WW 4(1998) nr 2, s. 8. 
148 Zob. J. Majchrzycki, Św. Teresa - Patronka diecezji Łuckiej, art. cyt., s. 11 
149 Zob. Tenże, Święta Teresa, a kapłan diecezji łuckiej, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 397. 
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Pańskiej. W kontekście misji terezjańskiej, zachęcano do apostolstwa wyrażającego się 

poprzez miłość i ofiarę: Ono wyda owoce na ziemi łuckiej, jeśli wysiłki złączymy z tą 

Świętą Apostołką.
150

 Podejmowano także kwestię wartości i znaczenia cierpienia dla 

misji. Wskazywano, że Teresa odznaczała się wielką żarliwością o zbawienie dusz. 

Pragnęła wyjechać na misje i głosić Chrystusa, tym którzy Go jeszcze nie znali. 

Usiłowała zawsze kochać cierpienie i chętnie je przyjmować, gdyż przez nie więcej dusz 

się zbawia niż przez najpiękniejsze kazania.
151

 

Wpływ na pogłębienie kultu miała również ówczesna literatura o Świętej 

Karmelitance. Osobna jej część była przeznaczona dla dzieci. Autorzy w książkach dla 

najmłodszych przedstawiali przede wszystkim wydarzenia z dzieciństwa Teresy. 

Pokazywali małym czytelnikom, jak przełamywała swoją wolę, spełniając tzw. 

praktyki, podejmując umartwienia. Ukazywali jej silne pragnienia zostania świętą. 

Wskazywano, że przykład rodziców i rodzeństwa, z którego czerpała Teresa siłę do 

stawania się lepszą, był filarem jej duchowego rozwoju. Nie zabrakło także nakreślenia 

istoty dziecięctwa duchowego i wezwania do naśladowania. Autorzy poświęcali wiele 

miejsca opisom łask, których doznawali ludzie za jej przyczyną.
152

 

W wielu publikacjach, wyjaśniano znaczenie małej drogi. Wykazywano, że 

droga ta oparta na Ewangelii wydoskonala miłość. Najwięcej uwagi poświęcano 

miłości, gdyż jest ona podstawą życia wewnętrznego. Już w tym okresie pojawiły się 

specyficzne elementy w określaniu małej drogi.
153

 Leon Pyżalski, autor trzytomowego 

opracowania drogi dziecięctwa duchowego, w oparciu o nauczanie biblijne i pisma 

Świętej, zauważył, iż w bardzo wielu duszach, które poznały życie Św. Teresy zaczęła 

się nowa epoka rozwoju wewnętrznego.
154

  

Dużą rolę w pogłębianiu kultu na terenie diecezji miała organizacja Kółek Św. 

Teresy. W materiałach formacyjnych, wskazywano, jak realizować miłość bliźniego, 

                                                
150 Tamże, s. 12-13; K. Czurko, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus jako apostołka idei misyjnej, ŻK 2(1931) 

nr 39, s. 614. Jan Paweł II przemawiając wezwał wiernych, aby ożywili gorliwość misyjną na wzór św. 

Teresy i zwrócili się bardziej do modlitwy. Por. Cz. Gil, Jan Paweł II o Świętych Karmelu, dz. cyt.,  
s. 101. 
151 Zob. J. Majchrzycki, Święta Teresa, a kapłan diecezji łuckiej, MDŁ 3(1928) nr 9, s. 393-399;  

T. Poncheville, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w stosunku do duchowieństwa, MDŁ 3(1928) nr 10,  

s. 434-443; ***, Wartość i znaczenie cierpienia dla misji, MDŁ (1937) nr 5, s. 135-149. 
152 Zob. O. Carbonel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, dz. cyt. s. 127-158; J. Majchrzycki, 

Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, 

dz. cyt., s. 89-94. 
153 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych jej życia, 

Kraków 1925, s. 11-179; G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus, Kraków 19362., s. 11-124. 
154 L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. I, dz. cyt., s. 5. 
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zachęcano do nieustannej pracy nad sobą, do modlitwy, jako środka uświęcania, a także 

troski wobec bliźnich. Dzielenie się świadectwem z działalności apostolskiej pobudzało 

do współpracy i do dalszego działania. Apostolat ten miał na celu formację do 

odpowiedzialności za siebie i za cały Kościół. Wychowanie w oparciu o drogę 

dziecięctwa duchowego dokonywało zasiewu dobra, wzrastało zaangażowanie w życie 

społeczne, kościelne, liturgiczne, misyjne i patriotyczne.
155

  

 

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących kultu Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus na Wołyniu, można stwierdzić, że największy rozkwit, miał miejsce pod koniec 

lat dwudziestych i trwał do rozpoczęcia II wojny światowej. Poprzez dzieła, które 

zewnętrznie były skierowane na osobę Świętej, zachęcano do poznawania jej doktryny. 

Pierwszorzędną rolę w propagowaniu duchowości terezjańskiej odegrał Ordynariusz 

diecezji łuckiej, który przyczynił się do powstania i rozwoju wielu form kultu. Do 

najważniejszych należy zaliczyć: Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

i Kółka Św. Teresy. Znajomość doktryny Małej Świętej pogłębiała się poprzez 

uczestnictwo wiernych w nowennach przed jej uroczystością. Systematycznie 

sprowadzano literaturę o Św. patronce, za jej przyczyną modlono się w różnych 

intencjach, rozprowadzano dewocjonalia. Tym, co przyciągało najbardziej ludzi były 

niezliczone cuda, które dokonywały się za przyczyną Świętej z Lisieux.  

 

 

§ 3. Odnowa kultu w kontekście  

ogłoszenia Św. Teresy Doktorem Kościoła 

 

Chęć nadania tytułu doktora kościoła Świątobliwej Karmelitance pojawiła się 

kilka lat po jej kanonizacji, dokładnie w 1932 r. Inicjatywa ta została poparta przez 

kardynałów, biskupów i wiernych. Papież Pius XI nie wyraził swego poparcia, 

ponieważ przeszkodą była na płeć. Przełom nastąpił po 1970 roku, kiedy to Paweł VI 

ogłosił Doktorami Kościoła Św. Teresę z Avila i Św. Katarzynę ze Sieny. To 

wydarzenie otworzyło na nowo drogę do nadania tego tytułu Świętej Teresie z Lisieux. 

                                                
155 A.P. Szelążek, List do Arcypasterza Hlonda, list cyt., s. 1. 
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Do Watykanu napłynęły prośby z 50 episkopatów oraz od grupy wiernych ze 107 

krajów.
156

  

Dnia 19 października przyznano tytuł Doktora Kościoła Św. Teresie od 

Dzieciątka Jezus. W uzasadnieniu nadania tej godności, Jan Paweł II w liście 

apostolskim Divini amoris scientia wydanym na tę okazję, wskazywał na wspaniałość 

cnót, oryginalność jej doktryny oraz niezwykle skuteczny przekaz. Zdolność 

przekonywania i komunikowania nowatorskiej wizji oraz przetłumaczenie pism św. 

Teresy na około 50 języków wpłynęło na powszechność jej orędzia. Do roku 1997 

ukazało się wiele publikacji, które dowodziły niezwykłego daru wiedzy wlanej, którym 

ta młoda Karmelitanka została obdarzona. Jan Paweł II, a także Pius XI wskazywali na 

szczególny charyzmat ewangelicznej mądrości, zakryty przed mądrymi i roztropnymi,  

a ofiarowany maluczkim i prostym, aby poznali tajemnice królestwa (por. Mt 11, 25).  

Uprzedzając czasy, Teresa uwolniła katolików od pesymistycznej idei 

jansenizmu, wskazując w Bogu miłosiernego Ojca. Tym samym wyprzedziła myśl 

Kościoła odnośnie codziennej Komunii świętej. Wskazała, że szczególną wartość ma 

modlitwa i ofiara, a każdy chrześcijanin wezwany jest do świętości, która nie polega na 

czynieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na nadzwyczajnym przeżywaniu codzienności.
157

 

Głównym źródłem doświadczenia duchowego i nauczania Św. z Lisieux było 

Słowo Boże. W jej pismach można znaleźć przeszło tysiąc cytatów biblijnych, w tym 

ponad czterysta ze Starego Testamentu i ponad sześćset z Nowego. Świadczy to o jej 

umiłowaniu Pisma Świętego. Potwierdzeniem tego są słowa z listu apostolskiego Divini 

amoris scientia: zanurzyła się w rozważaniu Słowa Bożego z niezwykłą wiarą  

i wnikliwością (…), uwypukliła oryginalność i nowość Ewangelii, (…) odnalazła ukryte 

skarby.
158

 Zgłębiając Listy św. Pawła, Teresa zrozumiała swoje powołanie do miłości. 

Stawiała ją na centralnym miejscu w dążenie do świętości.  

Ze Słowa Bożego czerpała mądrość, którą przekazywała w listach do bliskich. 

Papież Jan Paweł II stwierdził, że forma jej listów miała charakter kierownictwa 

duchowego. Wskazał, że nauczanie Teresy ujmuje w spójną i harmonijną całość 

dogmaty chrześcijańskiej wiary jako doktrynę prawdy i jako doświadczenie życia.
159

 

Oznaką przyjęcia przez Kościół nauczania Św. Teresy są liczne odwoływania się do jej 

                                                
156 Zob. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, Kraków 1997, s. 5; Sz. Praśkiewicz, 

Doktor Kościoła Powszechnego, www.karmel.pl/hagiografia/martin/postmortem/baza.php?id=03 
157 Tamże.  
158 Jan Paweł II, Divini amoris scientia, List apostolski wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego, 19.X.1997, list cyt., s. 33. 
159 Tamże, 34. 
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doktryny w dokumentach zwyczajnego Magisterium kościoła,
160

 a także sześciokrotne 

powoływanie się Katechizmu Kościoła Katolickiego na jej doktrynę. 

W kontekście ogłoszenia Św. Teresy Doktorem Kościoła, zasadne wydaje się 

pytanie: w jakiej mierze odrodził się jej kult na terenie diecezji łuckiej? 

Dnia 18 maja 1996 r. doszło formalnie do wznowienia diecezji łuckiej, która 

została najbardziej doświadczona ze wszystkich diecezji na Ukrainie.
161

 26 marca 1998 

Stolica Apostolska mianowała Biskupem łuckim ks. Marcjana Trofimiaka. Wcześniej 

diecezją zarządzał wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej, ks. Abp Marian 

Jaworski.  

Wiadomość o nadaniu tytułu doktora Kościoła Patronce Wołynia na nowo 

rozbudziła pobożność do niej. W 1997 roku, w Zdołbunowie, dzień skupienia księży  

i sióstr zakonnych, w sposób szczególny był poświęcony jej osobie. Konferencję na 

temat Święta Teresa od Dzieciątka Jezus patronką nadziei, wygłosił ks. Andrzej 

Ścisłowicz. Podkreślił głównie cnotę nadziei, która stała się przykładem dla wszystkich 

przygnębionych i poszukujących drogi do Boga. Przy tej okazji poświęcono figurę Św. 

Teresy, która znalazła swoje miejsce w tamtejszym kościele.
162

 

W ukazujących się w tym okresie publikacjach przypominano fakt nadania jej 

osobie tytułu Patronki diecezji i wkład Biskupa Szelążka w krzewienie jej kultu. 

Ponadto podkreślano wpływ Świętej na odrodzenie się diecezji po ciężkich latach 

reżimu komunistycznego, który nie tylko spustoszył kościoły katolickie, lecz większe 

zło uczynił w sercach ludzkich. Wiara ludzi została zachwiana i trzeba było ją na nowo 

odbudowywać. Zauważono, że obecność Świętej Teresy jest wciąż żywa. Wezwano 

duchowieństwo, zakonników i wiernych do zgłębiania jej duchowości. Stawiano ją za 

wzór we wszelkiej pracy duszpasterskiej.
163

 Pisano o tym w prasie katolickiej: Dziś 

dziękujemy Wszechmogącemu Bogu nie tylko za to, że po tylu latach prześladowań 

dzięki niej [Teresie] wielu ludzi odnalazło swą drogę do Boga, ale także za to, że dzięki 

jej wstawiennictwu odradza się Kościół katolicki na umęczonej Ziemi Wołyńskiej.
164

 

W setną rocznicę śmierci Świętej z Lisieux, Kongregacja Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus otworzyła nową placówkę na terenie diecezji, w Zdołbunowie.  

W dniu, w którym Kościół ogłosił Św. Teresę tym zaszczytnym tytułem, został 

                                                
160 Tamże, 36. 
161 W.J. Kowalów, Stolica Apostolska wysłuchała wołanie wiernych z Wołynia, WW 4(1998) nr 2, s. 3. 
162 Zob. Ł. Zalewska, Dzień skupienia księży i sióstr zakonnych diecezji łuckiej. Z życia Kościoła na 

Wołyniu, WW 4(1998) nr 2, s. 30. 
163 Zob. W.J. Kowalów, Patronka diecezji łuckiej Doktorem Kościoła, art. cyt., s. 6. 
164 Tamże, s. 6. 



56 
 

 

oficjalnie erygowany Dom Zakonny Sióstr. Ich obecność stała się namacalnym 

działaniem Małej Świętej. Żywiono nadzieję, że radosne naśladowanie drogi 

dziecięctwa duchowego przyniesie owoce żywej wiary w duszach ludzkich.
165

 Siostry 

przyczyniły się do odnowienia kultu poprzez założenie w 1999 roku zgrupowania 

dziecięco-młodzieżowego o nazwie Róże (ukr. Trojandy). Przyświecał im cel 

poznawania duchowości Św. Teresy, a w praktyce naśladowanie jej drogi dziecięctwa. 

Tematy konferencji na cotygodniowych spotkaniach były czerpane z książki pt. Kwiaty 

Św. Teresy. Celem wychowawczym była modlitwa za kapłanów i siostry diecezji 

łuckiej. Początkowo grupa liczyła ok. 25 osób, potem rozszerzała swe kręgi. Dzieci 

utrzymywały kontakt listowny z niektórymi księżmi i siostrami. Na spotkaniach 

wspólnie odmawiano tajemnice Różańca św. Organizowano przedstawienia na różne 

okoliczności roku liturgicznego, a przede wszystkim z okazji uroczystości Św. Teresy. 

Od 2000 roku z inicjatywy ks. prob. Andrzeja Ścisłowicza i s. Sabiny Gumkowskiej 

CST, wprowadzono cotygodniową nowennę do tej Świętej.
 166

 Wierni z radością 

włączyli się w to nabożeństwo, przy tej okazji przypominali litanie i modlitwy, których 

nauczyli się w dzieciństwie. Uzyskanym wstawiennictwem zachęcali innych do 

modlitwy. Wrastało w nich pragnienie zgłębiania jej duchowości. W tym też celu 

kierowali prośby do Sióstr o udostępnienie literatury o tejże Świętej.  

W 2003 roku na zaproszenie Ks. Bpa M. Trofimiaka, pierwszego Pasterza po 

Ks. Biskupie Szelążku, Siostry wróciły do Łucka, podejmując pracę przy katedrze św. 

Apostołów Piotra i Pawła. Ich posługa wiąże się ze wsparciem duchowym rodzin. 

Siostry poprzez katechezę, ukazują postać Św. Teresy. Inicjują inscenizacje z okazji jej 

święta. W każdy wtorek wraz z wiernymi w kaplicy zakonnej prowadzą nowennę  

w intencjach osób, które proszą o szczególne wstawiennictwo Świętej Karmelitanki. 

Zajmują się też formacją osób należących do Misji Św. Teresy,
167

 której celem jest 

modlitwa za konkretnego kapłana. Członkowie misji spotykają się na comiesięcznej 

wspólnej modlitwie i konferencji duchowej, prowadzonej przez Siostry.  

Kult Św. Teresy odrodził się też w Łucku poprzez wznowienie w 1998 roku 

nowenny przed wspomnieniem liturgicznym Św. Teresy. Po mszy św. kapłan odmawia 

modlitwy przeznaczone na dany dzień. Na jej zakończenie celebrowana jest uroczysta 

                                                
165 Zob. Tamże, s. 6; W.J. Kowalów, Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary, art. cyt., s. 8. 
166 Zob. A. Puchalska, Świadectwo o kulcie Św. Teresy w diecezji łuckiej, Podkowa Leśna 2008, rps 

zbiory własne autora, s. 2.  
167 Wspomniana Misja Św. Teresy od Dzieciątka Jezus powstała w 1973 r. w Lisieux. Jej Założycielem 

jest ks. Bruno Thevenin. 
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msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Ordynariusza. Przyjeżdżają kapłani  

i siostry zakonne z diecezji.
168

  

W 1998 roku zorganizowano, z inicjatywy księży pracujących w diecezji, 

uroczyste nabożeństwo z okazji 70 rocznicy ogłoszenia Św. Teresy patronką diecezji. 

Dziękowano za dar tytułu Doktora Kościoła przyznany Św. Teresie. Przedstawicielka 

młodzieży, witając na uroczystej mszy świętej Ks. Abpa Mariana Jaworskiego – 

administratora apostolskiego diecezji łuckiej, stwierdziła, że pragną w dzisiejszym 

świecie nastawionym na materializm, szukać wartości nieprzemijających. Arcybiskup 

podkreślił, że Św. Teresa czuwała przez cały czas zawieruchy dziejowej i stale 

opiekowała się diecezją. Przyrównał diecezjan do rozproszonych. Prosił również by 

Święta Patronka wprowadziła diecezjan w III tysiąclecie. Przypomniał znaczenie małej 

drogi. Wskazał, że oddanie i zawierzenie prowadzi do doskonałej i prawdziwej miłości 

Boga. Sytuacja diecezji wymagała prawdziwej próby wiary, tego aktu wiary diecezjanie 

mogli uczyć się od swej Patronki. Arcybiskup ukazał Teresę, jako tę, która nie 

rezygnowała, ale walczyła o swoją wiarę. Wzywał wiernych, do przyjęcia takiej 

postawy i modlitwy za ludzi niewierzących, szczególnie im bliskich, wypraszając 

łaskę wiary, gdyż przez tyle lat na tych ziemiach rozciągała się noc ciemności. Ukazał 

wiarę jako cenny i wielki dar, jako światło Boże, którego ludzie powinni strzec.
169

 

Podczas obchodów święta Patronki diecezji, na konferencji ascetycznej  

w Łucku, poruszono temat małej drogi. Ukazując samozaparcie i cierpienie które jest 

nieodłączne od życia chrześcijańskiego, przypomniano, że ono właśnie doprowadziło 

Teresę do świętości i może stać się udziałem tych ludzi, którzy wyrażą wolę pójścia tą 

drogą. Pasterz Wołynia – Biskup Marcjan Trofimiak – wezwał duchowieństwo  

i wiernych by patrząc na życie Św. Teresy nie zniechęcali się obecnymi trudnościami  

i pamiętali, że do Jezusa prowadzą różne drogi.
170

 Przypomniał, że Święta Patronka jest 

znakiem rozwoju Kościoła. Tak jak poprzednicy, Biskup potwierdził, że działanie Św. 

Teresy w diecezji było i jest oczywiste. Po ponad pięćdziesięcioletnim nieistnieniu, 

                                                
168 Zob. J. Buras, Ankieta, cyt, s. 2; W.J. Kowalów, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus znakiem rozwoju dla 

Kościoła, WW 6(1999) nr 1, s. 8. 
169 W.J. Kowalów, Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary, art. cyt., s. 9. W roku 1997 przypadła setna 

rocznica śmierci Św. Teresy, 70-lecie Patronatu nad diecezją i nadanie tytułu doktora Kościoła. Z okazji 

obchodów tych ważnych wydarzeń pojawił się w piśmie religijno-społecznym przedruk Listu 

Pasterskiego Bpa Szelążka, a także artykuł ks. J. Szycha o rozwoju kultu w diecezji. Aby na nowo 

przybliżyć jej osobę w prasie ukazywały się modlitwy, nabożeństwa, litanie, poezja ku czci Świętej 

Patronki. Zob. ***, Modlitwa o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Teresy, WW 4(1998) nr 1, s. 6; 

E. Zegadłowicz, Róże. Poezja, wiersz cyt., s. 10; A. Jaworska, Droga krzyżowa ze św. Teresą, WW 

4(1998) nr 2, s. 16-20. 
170 W.J. Kowalów, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus znakiem rozwoju Kościoła, art. cyt, s. 9. 
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diecezja zaczęła się rozwijać. Cierpienia związane z tym stanem, były okazją do 

ofiarowania ich za dalsze odrodzenie i skłaniały do prośby o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne.  

Jeden z autorów wyraził wpływ posłannictwa i swoje uznanie dla Świętej  

w słowach: Jej kult w miarę upływu czasu nie gaśnie, ale coraz bardziej się rozszerza. 

Jej posłannictwo rozumieją ludzie różnych kultur, języków i pokoleń. Są poruszeni jej 

słowami i pod jej wpływem zmieniają swoje życie. Szczęśliwa jest nasza Ziemia 

Wołyńska, iż ma taką Patronkę. Ufam, że pomoże godnie przygotować się i wkroczyć  

w nowe tysiąclecie i da łaskę wiernego trwania przy Bogu, Ewangelii i Kościele.
171

 

 

Z analizy powyższych treści wynika, że nadanie tytułu doktora Kościoła Św. 

Teresie wywarło niemały wpływ na odradzającą się diecezję łucką. Nieprzerwana  

i namacalna moc jej wstawiennictwa pobudziła do odnowy życia religijnego wśród 

wiernych diecezji. Duży wpływ wywarły artykuły przypominające jej duchową 

sylwetkę i wezwanie do naśladowania. Ważnym elementem były nowenny, formacja 

sióstr, oraz dni skupienia. Zakres tego odrodzenia nie odniósł jednak takiego rezultatu 

jak przed wojną. Wskazuje na to obecna sytuacja polityczna i narodowościowa. Wierni 

diecezji to w większości osoby, których wiara potrzebuje przebudzenia. Osoba Św. 

Teresy, jej droga do świętości, może stać się pomocą w odnalezieniu Boga  

i w nawiązaniu osobowej relacji z Nim.  

                                                
171 Zob. Ł. Zalewska, Deszcz róż. Jubileusz 100. lecia śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, WW 

3(1997) nr 1, s. 6. 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

 

POSTAWY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO  

W DUCHU MAŁEJ DROGI 

 

Chrześcijańska formacja to nabywanie postaw określających zarówno relację do 

Boga jak i wszelkie odniesienia do ludzi, rzeczy i świata. Formacja życia wiarą jest 

stopniowym procesem doskonalenia się osoby, a więc realizacją powszechnego 

powołania do świętości. Proces uświęcenia dotyczy wyboru pewnej drogi i dążenie nią 

do określonego celu. Zmierza ku temu, by świętość Boga otrzymana na chrzcie 

świętym, stała się świętością człowieka. Nie jest więc istotne, jaki określnik stać będzie 

przy słowie droga, ważne by dojść do chrześcijańskiej pełni.
172

 Słowa Chrystusa: Ja 

jestem drogą, prawdą i życiem świadczą o tym, że wejście na drogę jest zaproszeniem 

do relacji z Nim. Na przestrzeni wieków rozwoju chrześcijaństwa spotykamy wielu 

naśladowców Chrystusa, których świętość ogłosił Kościół, a którzy wzajemnie się 

uzupełniają. Potwierdzają oni prawdę, że objawienie jest tak bogate, że nawet święci nie 

są w stanie przekazać go w całości.
173

  

Można uzyskać wiele odpowiedzi na pytanie: jak zostać świętym? Prowadzą do 

niej różne drogi. Naśladowanie Chrystusa w miłości Boga i bliźniego to główne 

wytyczne drogi do zjednoczenia z Bogiem. Trudności wynikają z przeszkód 

znajdujących się na niej, są nimi świat ze swymi pułapkami, ciało z zachciankami, 

szatan z pokusami, dusza ze słabą wolą i ciemnością rozumu.
174

 

                                                
172 Zob. J.W. Gogola, „Mała droga” świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, w: Mała droga zupełnie nowa, 

materiały z sympozjum, Kraków 1997, s. 1. 
173 Zob. W. Stinissen, Noc jest mi światłem, Kraków 2004, s. 97. 
174 Zob. A. Gądek, Mała droga dzięcięctwa duchowego w myśli i życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

oraz w zastosowaniu do życia chrześcijańskiego, Łódź 1997, s. 16. 
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Duchowość każdego świętego charakteryzowały pewne, specyficzne tylko dla 

niego elementy. Świętego Ignacego z Loyoli wyróżniał codzienny rachunek sumienia, 

Św. Teresę z Avila - dążenie do zdobycia tak zwanej twierdzy wewnętrznej, Św. Jana 

od Krzyża - wejście na duchową górę Karmel. Powstaje pytanie: jaką drogę proponuje 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus?  

W pewnym okresie swego życia duchowego Teresa odkryła, że droga wielkich 

świętych nie jest dostępna dla wszystkich, że ona także nie jest zdolna nią iść. Wówczas 

odkryła swoje powołanie, w miłosiernej miłości Jezusa odnalazła windę, którą 

zmierzała do celu. W pismach często wskazywała sposób dojścia do nieba. Mówiła 

o drodze prostej, krótkiej, małej, zupełnie nowej. 
175

 Wiedziała, że na tle epoki, w której 

żyła zdawała się ona nowatorska, ale za to otwierała wszystkim możliwość osiągnięcia 

świętości.  

Jak zatem formowano życie chrześcijańskie na terenie diecezji łuckiej w duchu 

małej drogi na przestrzeni lat 1927-2007? 

W odpowiedzi na powyższe zagadnienie będzie pomocne ukazanie, jak 

rozumiano formację w duchu małej drogi. Pomoże nam w tym analiza publikacji na 

temat powstania i charakterystycznych jej elementów.  

 

 

§ 1. Wokół rozumienia działania w duchu małej drogi 

 

Ewangeliczne dziecięctwo, kojarzy się przede wszystkim z postacią św. Teresy  

z Lisieux, która pojęcie dzieci Bożych potraktowała w swoim życiu całkiem dosłownie. 

Przebywając jeszcze na ziemi, miała wielkie pragnienie, aby przekazać innym drogę 

ufności i miłości. Przed śmiercią pisała: Chcę nauczać dusze mojej małej drogi. Chcę im 

wskazywać małe środki, którymi posługiwałam się tak skutecznie.
176

 Doskonale 

połączyła osobiste zaangażowanie w dążeniu do świętości z całkowitą zależnością od 

Boga i otwarciem się na Jego łaskę. Był to ciągły wysiłek, aby coraz bardziej powierzyć 

się Bogu, odnajdować Go w każdym momencie życia. Z jej autentycznej modlitwy 

wypływały widzialne i niewidzialne owoce.  

                                                
175 Zob. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy, dz. cyt., s. 222. Nazywała ją także drogą miłości  

i ufności. Zob. Tenże, Żółty zeszyt, Ostatnie rozmowy zebrane przez Matkę Agnieszkę, dz. cyt., s. 86, 

129; zob. także tenże, Pisma, t. I, Kraków 1971, s. 754. 
176 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 57. 
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Znaczenie drogi dziecięctwa podkreślali papieże, w szczególności Pius XI  

i Benedykt XV. Zachęcali, by ludzie nie tyle podziwiali osobę św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, ale starali się ją naśladować, stając się ewangelicznymi dziećmi. Aby w wiernych 

rodziło się dziecięctwo, które polega na odczuwaniu i działaniu pod wpływem łaski, 

podobnie jak dziecko odczuwa i działa drogą naturalną.
177

 Podkreślali, że istotną treścią 

dziecięctwa jest postawa ducha i serca. Charakterystyczne dla dzieci jest mówienie  

i działanie zgodne z tym, co się myśli, to oddanie się Bogu jako Ojcu z dziecięcą 

ufnością.
178

 

Nauka o dzięcięctwie duchowym obowiązuje wszystkich wiernych, ponieważ 

jest ona przekazem Ewangelii. Na tej drodze wszystko jest małe oprócz miłości  

i ufności. Św. Teresa radziła: Chcąc zatem zostać świętym, trzeba się stać małym, 

odziać się duchowo we własności dzięcięctwa duchowego.
179

  

W tym miejscu istotne będzie postawienie pytania: jak przedstawiano powstanie 

małej drogi i jakie były jej elementy charakterystyczne?  

 

 

art. 1. Powstanie małej drogi 

 

Na terenie diecezji łuckiej, badacze pism Św. Teresy, nie zajmowali się zbyt 

często problematyką powstania małej drogi. Została ona jednak zauważona i opisana  

w kontekście jej cnót. Duch jansenizmu, czyli drobiazgowego liczenia, zarówno swych 

upadków, jak i dobrych uczynków mógł powodować nieodwracalne skutki.
180

 Karmel, 

                                                
177 Kiedy jest mowa o dziecięctwie w ogóle, to pierwsze skojarzenie kieruje uwagę, intelekt i uczucie  

w kierunku dziecięctwa naturalnego. Zachodzi zatem bliska analogia w tym względzie pomiędzy 

dziecięctwem naturalnym a duchowym. Zob. P. Ogórek, Duchowe dziecięctwo drogą chrześcijańskiej 

doskonałości według sługi Bożego Anzelma Gadka OCD, w: Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga 

jubileuszowa, dz. zb. pod red. Cz. Gila, Kraków 2005, s. 4. Człowiek zbliżając się do Boga wykorzystuje 

zarówno naturalne jak i nadprzyrodzone dary. Jest to widoczne w duchowości Świętej z Lisieux, 

ponieważ w swej doktrynie wykorzystała elementy dzięcięctwa naturalnego, które stały się dojrzałe  

w nadprzyrodzonym osądzie. Zob. A. Gądek, Mała droga dzięcięctwa duchowego w myśli i życiu św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz w zastosowaniu do życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 16-17; zob. także 

J.W. Gogola, „Mała droga” świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 1. 
178 Zob. ***, Benedykt XV i Pius XI - O apostolstwie „dziecięctwa duchowego” św. Teresy z Lisieux, art. 

cyt., s. 326-329; A. Gądek, Mała droga dzięcięctwa duchowego w myśli i życiu św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus oraz w zastosowaniu do życia chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 26. 
179 Zob. Tamże, s. 6, 18, 20. 
180 W nurcie jansenistycznym tematy rekolekcji i kazań ukazywały Boga jako surowego Sędziego. Księża 

straszyli świętokradzką spowiedzią, komunią św., śmiercią i piekłem. Wychowanie w takiej atmosferze 

mogło prowadzić do skrupulanctwa. I rzeczywiście Teresa w pewnym okresie życia przeżywała trudności 

w rozeznaniu duchowym odnośnie sumienia. Zob. G. Gaucher, Mała Święta z Lisieux, Poznań 1996,  

s. 16. 
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do którego Św. Teresa wstąpiła był nastawiony na zadośćuczynienie i ducha 

umartwienia. Z powodu wzbudzania nadmiernego lęku przed Bogiem młoda 

postulantka miała problemy z jedzeniem i spaniem.
181

 Wychowanej w takim klimacie, 

nie było łatwo zmienić sytuacji, w której się znalazła. Trudno też było w takich 

warunkach osiągnąć prawidłowy rozwój duchowy. Pomimo tego, pragnienie świętości, 

które odkrywała w sobie już od wczesnego dzieciństwa, nie opuszczało jej. Jednak, gdy 

porównywała się ze świętymi, stwierdzała, że pomiędzy nią, a nimi istnieje ogromna 

różnica, tak jak między niepozornym ziarnkiem piasku, a olbrzymią górą. Nie 

zniechęcała się jednak, była przekonana, że Bóg nie wzbudzałby pragnień, których by 

nie mogła zrealizować. Widok niedoskonałości nie odebrał jej pragnienia świętości, nie 

liczyła bowiem na własne zasługi, ale na wszechmoc Boga, który podniesie jej słabe 

wysiłki i okryje swymi zasługami. Ufność wskazała jej te możliwości, które były 

owocem łaski i współpracy dobrej woli. Chciała znaleźć prostą, nieskomplikowaną 

drogę, która by w swych zamierzeniach nawiązywała do zachowań dziecka, które nie 

radząc sobie z wejściem na schody prosi o pomoc rodziców. Drogowskazem okazały się 

słowa Pisma Świętego: Kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie (Prz 9, 4), one 

wskazały jej odpowiedź. Nie potrzebowała wzrastać, lecz stawać się coraz mniejszą. 

Tym samym odnalazła środek wniknięcia w głębię Serca Bożego, wyraz swej miłości. 

Na tym właśnie polega oryginalność małej drogi, która jest prostą, krótką, dotąd 

nieodkrytą. Trzeba ufnie oddać się w ręce Boga, a On przy pomocy łaski prowadzić 

będzie do świętości, która jest Jego darem. Od duszy wymaga się współdziałania  

i posłuszeństwa wewnętrznym natchnieniom. Jedynym zajęciem jest miłowanie Boga  

i sprawianie Mu radości.
182

 

Pewnym niebezpieczeństwem na drodze zawierzenia, przed którym szczególnie 

ostrzegali duszpasterze diecezji łuckiej, jest stan tzw. uśpienia, w którym może 

pogrążyć się dusza. Podkreślali, że Św. Teresa do końca życia, starała się być gorliwa  

w spełnianiu z miłości wielu aktów cnót, gdyż była przekonana, że w najwyższym 

stopniu zdania się na Boga, nie ustaje jednak czynność duszy.
183

 Złudzeniu podlegają ci 

wszyscy, którzy pragną wejść na drogę dziecięctwa, sądząc, że na niej bez większych 

                                                
181 Zob. Tamże, s. 27. 
182 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 51, 71; ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków 

naocznych jej życia, dz. cyt., s. 181-182. Chciałabym kochać Go nie tą miłością zwyczajną, ale tak, jak 

Go miłowali święci, do szaleństwa. Niestety! jakże daleka jestem od podobieństwa do nich! Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus, Rękopisy, dz. cyt., s. 221; zob. także Tenże, Pisma, dz. cyt., t. I, s. 750. 
183 ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt.,  

s. 181. 
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trudów dojdą do świętości. Tacy ludzie nie rozumieją istoty małej drogi, gdy twierdzą, 

że nie wymaga ona żadnych kosztów i ofiar.
184

 

W promowanych na terenie diecezji łuckiej publikacjach zwracano uwagę, że 

szczytem odkrycia małej drogi było oddanie się Teresy na ofiarę Miłości Miłosiernej.
185

 

Do uczynienia tego aktu ośmieliła ją własna słabość i bezsilność. Miłość rozpaliła  

w niej pragnienie, aby zupełnie przemienić się w nią, oddać Jezusowi miłość za miłość, 

czyli ukochać Go tak, jak On ją miłuje. Ze smutkiem spostrzegała, że wielu ludzi 

odrzuca miłość Bożą, dlatego pragnęła oddać się miłości i przyjąć ją, aby Bóg nie 

musiał powstrzymywać w sobie jej płomieni. W Akcie Ofiarowania się Miłości 

Miłosiernej wyraziła pragnienie, aby Bóg spalił ją w ogniu swej świętej miłości. Jej 

zadaniem było pociągnięcie innych dusz w żar tej miłości, aby i one oddały się Trójcy 

Przenajświętszej.  

W celu lepszego zrozumienia istoty i ważności oddania się Miłości Miłosiernej 

niektórzy autorzy dokonywali porównania tego aktu z popularnym w czasach św. 

Teresy, aktem oddania się na ofiarę całopalną Bożej sprawiedliwości. Według nich, 

poświęcić się sprawiedliwości to przyjąć kary należne grzesznikom i pozwolić, by one  

w nas szukały zadośćuczynienia. Natomiast ofiara miłości oddaje się nieskończonej 

czułości Bożej, koncentruje się bardziej na miłowaniu niż na cierpieniu. Dusze 

niedoskonałe i ubogie w cnoty znajdują tu obfite źródło miłosierdzia. Męczeństwo 

miłości pochodzące z kochania, w którym miłość składa i pochłania ofiarę nie jest 

wolne od cierpienia. Cierpienie wynika już z samego faktu, że człowiek nie może 

kochać Boga tak jak tego pragnie. Dusza kochająca chce jednak cierpieć, by ulżyć 

Jezusowi, gdyż miłość powoduje podobieństwo między kochającymi się. Poprzez 

cierpienie osoba zyskuje dusze dla Jezusa. Skutkiem ofiarowania nie są krzyże, ale 

obfite łaski miłosierdzia Bożego. Jeśli Bóg wyznaczy duszę do większego cierpienia to 

udzieli też siły do ich zniesienia.
186

 

Istotnym skutkiem ofiarowania się Miłości Miłosiernej jest życie duszy 

w ustawicznym spełnianiu aktów miłości. Miłość odnawia, wyniszcza i usuwa 

                                                
184 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 59; L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, 

Kielce 1931, s. 128. 
185 Zob. ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 57; W publikacjach z tego 

okresu spotyka się różne nazwy Aktu oddania się Miłości Miłosiernej, np. Miłość najłaskawsza. Miłość 

litościwa. Zob. tamże, s. 58. Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków 

naocznych jej życia, dz. cyt., s. 23. 
186 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt, s. 73-81. 
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wszystko, co nie podoba się Bogu. Może ona ogarnąć duszę, ożywić jej czynności, tak 

iż wszystkie uczynki będą nią naznaczone i nabiorą nieskończonej wartości w oczach 

Boga. Nie wystarczy jednak samo wypowiedzenie aktu, aby stać się ofiarą miłości. 

Pełne oddanie się Bogu dokonuje się przez codzienne drobne gesty spełniane  

z miłością. Św. Teresa nie tylko sama żyła zgodnie z tymi wskazaniami, dla niej istotne 

było przekazanie innym swego duchowego doświadczenia.
187

 

Niezwykle ważnym stwierdzeniem jest spostrzeżenie, że pojęcia dziecięctwa 

duchowego nie należy kojarzyć z wiekiem, określonym etapem życia ludzkiego. 

Istotną treścią dziecięctwa jest postawa ducha i serca. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 

podkreślał, że mała droga jest przydatna nie tylko w początkowym okresie dążeń do 

doskonałości, w myśl wskazań św. Piotra: Pragnijcie szczerego, duchowego mleka, 

abyście na nim urośli ku zbawieniu (1P 2,2). Kroczący małą drogą Św. Teresy powinni 

odpowiadać na wielkie sprawy Tego, który wezwał ich z ciemności (por. 1P 2, 9-10).
188

 

Wskazany przez Patronkę kierunek, który nazwała swoją małą drogą, obejmuje w całej 

pełni wyżyny ideału.
189

 W duchowej formacji nie należy zatrzymywać się na 

zewnętrznych formach. Chodzi zatem o nabywanie cnót charakterystycznych dla 

dziecka, a zwłaszcza o miłość i więź z Ojcem. 

Święci są dani od Boga dla ludzi jako wzór życia i lekarstwo na konkretny czas, 

dlatego cechuje ich cnota przeciwna wadom epoki, w której żyją.
190

 Także duchową 

drogę Św. Teresy od Dzieciątka Jezus odczytywano w kontekście daru – środka 

uzdrowienia i zaradzenia ówczesnym problemom. Jest ona przykładem odnowienia 

życia i relacji z Bogiem przez wskazanie drogi miłości i ufności.
 191

  

 

 

 

 

 

                                                
187 Zob. Tamże, s. 82-88; ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych 

jej życia, dz. cyt., s. 182-183, ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 55-58. 
188 Zob. A. P. Szelążek, Deszcz róż, Bierzgłowo 27.IX.1947, rpsAGCST, sygn. APSZ Ab2, s. 2. 
189 Zob. A.P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, kaz. cyt., s. 8. 
190 W pierwszych wiekach, kiedy lękano się cierpienia, pojawiali się męczennicy, którzy przelewali krew 

za Chrystusa. W średniowieczu Św. Tomasz odnowił teologię i wypracował potrzebną dla Kościoła 

naukę. Grzegorz VII przywrócił czystość obyczajów wśród duchowieństwa. Św. Franciszek stał się 

ubogi, aby odwrócić ludzi od bogactwa i przepychu, natomiast Św. Dominik dał lekarstwo na obojętność 

religijną w postaci Różańca świętego. Zob. W. Kwiatkowski, Prostota ducha, Łuck 3.X.1928, s. 18. 
191 Por. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 8-11; W. Kwiatkowski, 

Prostota ducha, art. cyt., s. 18. 
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art. 2. Podstawowe elementy małej drogi 

 

Najczęściej omawianym elementem małej drogi była miłość, która zrodziła  

i wypielęgnowała u Św. Teresy inne cnoty. Zgłębiając istotę swego powołania odkryła, 

że to właśnie Kochać Boga i szerzyć Jego miłość jest jego główną treścią. Dla niej 

Miłość to Jego życie, to On sam.
192

 Miłość Boża napełniała ją nieskończonymi 

pragnieniami, przenikała dążenia i czyny, dawała siłę do cierpienia i ponoszenia ofiar, 

wreszcie była jej najwyższym zadaniem i szczęściem.
193

 W jej życiu wszystko było 

miłością, wszystko od niej pochodziło, i wszystko kończyło się miłością. Ukazała, że 

droga miłości stała się dla niej drogą do świętości, do doskonałości,
194

 gdyż Świętość 

nie jest przywilejem ludzi o wyjątkowym temperamencie.
195

 Wszelką doskonałość 

wyprowadzała z miłości Bożej wbrew panującemu ówcześnie przekonaniu, że 

doskonałość polega na zdobywaniu cnót.
196

 Tym samym Święta Karmelitanka ukazała 

nowy wzór świętości, który dopasowany do słabości natury ludzkiej, był wezwaniem 

skierowanym do wszystkich bez wyjątku, dostępnym dla wszystkich stanów, 

powszechnym, polegającym na rzetelnym wypełnianiu codziennych obowiązków  

z miłości do Boga i bliźniego.
197

 Przypomniała nam obowiązek świętości i zachęciła do 

niego ukazując świętość w jej pierwotnej nazaretańskiej prostocie.
198

 Święta do każdej 

czynności dodawała pobudkę miłości i dlatego wszystko, co czyniła było 

bezinteresowne i czyste. Przezwyciężanie siebie pomagało jej we wzroście duchowym, 

lecz o wiele bardziej jej intencja była skierowana ku samemu Oblubieńcowi, by to co 

czyniła podobało się Jezusowi. Teresa nie chciała ani pyłka miłości dać stworzeniom.
199

 

Zadaniem jej było nauczyć ludzi jak mają kochać Miłość.
200

 Mądrość miłości! (…) 

                                                
192 ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 40-42. 
193 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 10; J. Majchrzycki, 

Powołanie Teresek, art. cyt., s. 22; Tenże, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 32, 48. 
194 Zob. ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 41; A.P. Szelążek, Św. 
Teresa od Dzieciątka Jezus, kaz. cyt., s. 3; 
195 Tamże, s. 3. 
196 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt.,  

s. 14, 23;  
197 Zob. A.P. Szelążek, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, kaz. cyt., s. 3; ***, Nasza Patronka, ŻK 1(1930) 

nr 39, s. 1; Ł. Zalewska, Deszcz róż, art. cyt., s. 5; ***, Apostołka świętości, art. cyt., s. 14; O. Carbonel, 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, dz. cyt., s. 31, 55, 63. 
198 ***, Apostołka świętości, art. cyt., s. 14. 
199 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 51, 55, 62 
200 Zob. J. Majchrzycki, Powołanie Teresek, art. cyt., s. 23. 
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Żadnej innej nie pragnę mądrości - pisała.
201

 Miłość była charakterystyczną cechą 

świętości Teresy i cnotą na wskroś dziecięcą.
202

  

W rozpowszechnionej na terenie diecezji łuckiej książce, G. Martin zachęcał: 

kochajmy zawsze, nie wahajmy się nigdy wstąpić na drogę miłości
203

. Ćwiczenie się  

w miłości miało więc polegać na szukaniu sposobności do sprawienia przyjemności 

Panu Jezusowi. Wyrażało się w rzucaniu pod Jego stopy kwiatów małych ofiar i na 

czujności, by nie zmarnować żadnej do tego okazji. Ideałem było wszystko dla Jezusa, 

nieustannie wprowadzane w czyn.  

Pewna trudność w kroczeniu małą drogą wynikała z niepewności, czy istotnie 

na niej można się uświęcić, spełniając tylko rzeczy najzwyklejsze. Odpowiadając na te 

wątpliwości przypominano, że świętość nie polega na wyszukiwaniu nadzwyczajnych 

rzeczy. Codzienne obowiązki można spełniać w sposób heroiczny i w ukryciu, a te 

mogą stanowić niemałą trudność. Osoba przepełniona miłością nie widzi na swej 

drodze żadnej przeszkody, wszystko potrafi użyć w dążeniu do wyznaczonego celu.  

W życiu wszystko staje się miłością i wszystko przemienia w miłość.
204

Ks. Bp Szelążek 

w jednym z kazań pisał: Jeżeli chcesz Boga mieć w sercu swoim żyj miłością. Przez nią 

całą nieskończoność mądrości, wszechmocy i piękna; cały bezmiar dobroci  

i miłosierdzia obejmiesz.
205

 Wzywał, aby wszystkie czyny zamienić na tę moc 

nadziemską, gdyż Bóg złożył ją w nasze ręce, aby wszystkie chwile życia tchnęły 

miłością. Świętość rozumiał jako brzask bóstwa w człowieku.
206

 Jego zdaniem, 

postępujący w duchu małej drogi muszą wiedzieć, bardziej sercem niż rozumem, że jest 

ona drogą prawdziwej miłości. Idąc tą drogą będą zawsze otoczone przez kochające 

serce Boga i ludzką miłość, tak jak w rodzinie, gdzie miłość jest istotą życia, jego żarem 

i ozdobą.
207

 

Miłość Boża, często omawiana w kazaniach, nie jest wystarczająco rozumiana. 

Ludzie posiadają wiedzę na temat miłości, jednak nie wcielają jej w życie, bo znacznie 

                                                
201 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 58. 
202 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 10. 
203 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 59. 
204 Tamże, s. 115. 
205 A.P. Szelążek, Modlitwa pokornego, [b.m.], 27.VIII.1924, kaz. rpsABMK, s.1. 
206 Zob. Tenże, Myśli, zbiór refleksji, [b.m.r.], mpsAGCST sygn. APSZ, s. 13. 
207 Zob. H. Jakimiak, List do Ks. Bpa A.P. Szelążka, Sadowne 14.IX.1947, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad 6-

1, s. 3. 
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oddalili się od przenikania jej najgłębszej istoty - połączenia się z Bogiem.
208

 Trudność 

tę dostrzegła Św. Teresa, której życie miłością do Chrystusa potęgowało miłość do dusz 

ludzkich. Chciała, aby wszyscy ludzie znali i kochali Boga. Pragnęła kochać Jezusa za 

tych, którzy Go nie kochają.
209

 W bliźnim starała się widzieć obraz Boży. Twierdziła, 

że im bardziej jest zjednoczona z Jezusem, tym mocniej kocha siostry. Oddała siebie 

Chrystusowi, aby móc Go dać duszom. Według niej, miłość bliźniego wyrażać się 

powinna w uprzedzaniu pragnień innych, a oddanie przysługi winno być zaszczytem.
210

 

Warunkiem wejścia na małą drogę było dążenie, by stać się dzieckiem przed 

Bogiem.
211

 By upodobnić się do Syna Bożego, powinno w duszach rozwijać się 

dziecięctwo, które przez szeregi wieków zostało zatarte. W tym celu należy kształtować 

w sobie postawę szczerych dzieci, która będzie przeciwna cesze służalczości  

i strachowi.
212

 Dziecięctwo Boże jest zakorzenione w Ewangelii, gdyż Jezus nazywa 

Boga Ojcem (zob. Mt 6, 9-15). Aby wejść na drogę dziecięctwa potrzeba wewnętrznie 

przejąć się sposobem myślenia i działania, i zachowywać się względem Boga jak małe 

dziecko. Jest ono zdane na rodziców, czuje się bezpieczne i na wiele sposobów okazuje 

rodzicom miłość i przywiązanie.
213

 Dla zajmujących się tym zagadnieniem oznaczało to 

uważać się za takiego, jakim człowiek jest sam z siebie, a nawet cieszyć się z tego, że 

jest się niczym, uznać że nie ma się wzniosłych myśli, nie zniechęcać się wadami. 

Polegało nie tylko na poznaniu, że jest się słabym, ale na ukochaniu tego stanu, na 

stanięciu w prawdzie, że dobro które jest w nas, pochodzi od Boga, nasze są tylko 

niedoskonałości i upadki. Teresa odczuwała pomoc Bożą w chwilach słabości, pisała: 

                                                
208

 A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, art. cyt., s. 6. 
209 Zob. O. Carbonel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, dz. cyt., s. 120,121. 
210 Zob. H. Jakimiak, Referat wygłoszony na Akademii w rocznicę kanonizacji św. Teresy w Świdrze, ŻK 

1(1930) nr 26, s. 10; H. Jander, Współżycie i współpraca Kółek św. Teresy, ŻK 1(1930) nr 43, s.11; ***, 

Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 46. Trzeba z miłości ku bliźniemu 

zapomnieć o sobie samym. To "nowe przykazanie" miłości chrześcijańskiej (por. J 13,34) ma Boża moc 

odradzania ludzi. Wierne zachowywanie tego przykazania rodzi w sercach wewnętrzny pokój, którego 

świat nie posiada, i stanowi najskuteczniejsze lekarstwo na wszystkie nieszczęścia trapiące dziś ludzkość. 

Pius XI, Divini Redemptoris, o Bezbożnym komunizmie, enc. z dn. 19.III.1937, WAW 27 (1937) nr 4, 
48. 
211 Odnoszono to do życia rodzinnego, mianowicie, że dzieci zdają troskę o przyszłość na barki ojca, bo 

przecież dziecko żyje z łaski i dobroci rodziców. Zob. ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 23. 
212 Zob. A.P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, art. cyt., s. 4; H. Sz., Gwiazda nowa wzeszła nam, ŻK 2(1931) nr 39, s. 612; ***, Nabożeństwo 

ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s.10; J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, 

czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 46; ***, Duch Św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 42. 
213 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 11. 
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Ty widzisz, o mój Boże, co ja mogę, gdybyś mnie nie nosił na rękach.
214

 Jej zdaniem 

dusze małe nie dziwią się swymi upadkami, gdyż Bóg pozwala im zobaczyć gdzie są  

i tam dokonuje ich wzrostu. Ta cecha mocno wiązała się z ubóstwem duchowym, gdyż 

kazała spodziewać się wszystkiego od Boga. Bóg nie daje darów na zapas, ale te, które  

w danej chwili są konieczne. To sprawia, iż człowiek żyje w ciągłej zależności od Boga. 

Dary, których Bóg udziela winien przyjmować i używać bez chęci ich przywłaszczania. 

Postawa ubóstwa duchowego stanowiła rys charakterystyczny Św. Teresy, która przed 

Bogiem stawała z pustymi rękoma. Nie wskazywało to jednak na bezużyteczność jej 

uczynków, gdyż czyniła wszystko ze względu na Boga i natychmiast Mu to oddawała. 

Była przekonana, że w chwili śmierci Jezus okryje ją Swoimi zasługami i że Jego 

świętość będzie też jej świętością.
215

  

W pismach, rozpowszechnianych na Wołyniu, podkreślano, że w stawaniu się 

małym dzieckiem nie powinien przeszkadzać ani status społeczny, ani zajmowane 

stanowisko. Jezus zbliża się najchętniej do dusz o usposobieniu dziecka, gdyż Jego 

dobroć i miłość nie spotyka się z oporem w działaniu.
216

 Małe, słabe dziecko, które 

samo z siebie nic nie może powinno wzbudzać ufność ku Ojcu, który dobrze rozumie 

spojrzenie dziecka. Takiego zawierzenia, pełnego ufności oczekuje Bóg od swoich 

dzieci, oczekuje ufności, która usuwa z serca bojaźń i staje się wynikiem gorącej 

miłości. Zwrócono uwagę na fakt, że Teresa zasypiała bez obawy w ramionach Ojca, 

jak dziecko, czując się w nich bezpiecznie. Twierdzono, że Bóg jest nieskończenie 

dobrym Ojcem, jeszcze lepszym niż rodzice. Ufność ma pomóc w przezwyciężaniu 

pokus zniechęcenia, aby posiadać w sobie świętą i stałą odwagę, która nie uwalnia 

jednak od osobistego wysiłku. Teresa wyraziła dobitnie, że brak ufności najbardziej 

obraża Boga. Dla niej zaufanie nie miało granic, nawet grzech śmiertelny nie 

pozbawiłby jej ufności.
217

  

Ks. Bp A. P. Szelążek twierdził, iż Święta Patronka na czele swej drogi 

postawiła wezwanie do dziecięcej ufności względem Ojca niebieskiego. Zauważył, że 

zachodzi ścisły związek pomiędzy ufnością i gorliwością, praktykowanymi przez Św. 

Teresę. Wyraził przekonanie, że ufność, która wszystkiego oczekuje od Umiłowanego, 

                                                
214 Tamże, s. 20. 
215 Zob. Tamże, s. 18-33; ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 17-25. 
216 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 43, 45. 
217 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 34; ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej 

życia, dz. cyt., s. 139. 
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prosi o wiele, ale i sama daje wiele. Osoba, która bezgranicznie ufa powinna być 

rozpalona pragnieniem, aby dusze bardziej kochały Jezusa.
218

 Przyjaźń, która 

wypływała z relacji Teresy do Jezusa sprawiła, że z dziecięcą ufnością wypowiedziała 

słowa, iż Pan Bóg będzie spełniał jej wolę w niebie, ponieważ ona na ziemi pełniła 

tylko Jego wolę.
219

 Zachęcał, aby za przykładem Patronki Diecezji zwracać się do Boga 

ze swymi pragnieniami, gdyż tak jak rodzice w obcowaniu z dziećmi posuwają się do 

szaleństwa, tak samo Bóg spełnia pragnienia swych dzieci, aby były bliżej Niego. 

Teresa prosiła o doskonałość najczystszej miłości Boga i uważała, że nigdy dość 

ufności względem Niego, gdyż jak mawiała, otrzymujemy tyle, ile się spodziewamy.  

Aby wznieść się na najwyższy szczyt miłości – zdaniem G. Martin – osoba 

powinna w zupełnym poddaniu się woli Bożej oczekiwać przemiany w miłość.  

W poddaniu swej woli pomoże wyrzeczenie się własnych planów.
220

 Teresa dość 

wcześnie oddała je Jezusowi. Pewnego dnia wyznała: Nie potrafię się powstrzymać, by  

w głębi duszy nie powiedzieć Panu Bogu, by czynił co chce.
221

 Stwierdzała, że nie 

należy już do siebie, lecz do Miłości, która nią rozporządza. Powierzyła się woli Bożej, 

ponieważ kochała, rzuciła się w jej objęcia, by jeszcze bardziej móc kochać.
222

 Zdanie 

się na wolę Bożą prowadzić powinno do doskonałej miłości, a ponieważ słabość ucieka 

się do niej w nadziei, że znajdzie tam najpewniejsze oparcie, śpieszy do niej też 

ubóstwo, by szukać stałego utrzymania. Ufność także podąża za wolą, gdyż komu 

człowiek ufa, temu się oddaje. Oddanie i zawierzenie to droga prawdziwej, doskonałej 

miłości Boga, dokonująca się przeważnie poprzez wielki trud z ludzkiej strony.
223

 

Tak jak miłość jest początkiem małej drogi, tak pokora stanowi jej 

charakterystyczny rys, a dusza idąca tą drogą jej uosobieniem. Pokora stojąca na czele 

cnót, przemienia w mądrość niemoc pokornego. Powinna ona stanowić podstawę do 

bezgranicznej ufności w miłość i miłosierdzie Boże. Z niej rodzi się postawa bycia 

małym przed Bogiem i zawierzenia Bogu we wszystkim.
224

 Fundamentem miłości u św. 

                                                
218Zob. A.P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, kaz. cyt., s. 8. 
219 Zob. Tenże, Miłość Boża, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 1. 
220 Być dzieckiem to nie tylko posiadać ojca, to powinność najważniejsza, jaką jest posłuszeństwo. To 

oznacza nieustanne wykonywanie jego woli. V. Carraud, Dzieciństwo i tajemnica filiacji, ComP 5(1985) 

nr 3, s. 38. 
221 ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 154. 
222 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 91. 
223 Zob. W.J. Kowalów, Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary. 70. lecie patronatu św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus na diecezją łucką, art. cyt., s. 8. 
224 Zob. ***, Krótki życiorys św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., Łuck 3.X.1928, s. 8. 
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Teresy była pokora, idąca w parze z miłością, bez której niemożliwa jest 

doskonałość.
225

 

Teresa dobrze wiedziała, że jest najmniejsza, najsłabsza, grzeszna i ukazała, do 

jakiego stopnia trzeba się uniżyć, by stać się prawdziwie ubogim w duchu. Być 

pokornym w duchu i prawdzie sprowadzało się do poznania, i ukochania swej nędzy, 

zaufaniu w Boże miłosierdzie i zdaniu się na Bogu. Zastanowienie się nad sobą pomoże 

ocenić ile w człowieku jest nędzy, skłonności do złego, miłości własnej, szukania 

siebie, gdyż to wszystko pochodzi od nas, a wszelkie dobro, które zauważamy u siebie 

jest darem Miłości.
226

 Bóg posługuje się osobami, które częściej i chętniej uznają się za 

bezsilne narzędzie i oczekują wszystkiego od Niego.
227

  

Nauka chrześcijańska o pokorze opiera się na prawdzie. Kiedy człowiek staje 

w prawdzie, zauważa, że nie ma z czego się chlubić. Pokora to prawda, to zrozumienie 

kim naprawdę jestem. Nie polega ona na sądzie, że nie można nic uczynić. Być 

pokornym nie oznacza wcale być słabym w działaniu. Człowiek jest słaby, ale Bóg nim 

kieruje i daje łaskę do dobrych czynów. Z ufności w pomoc Bożą rodzi się przekonanie, 

że zwycięży się wszelkie przeszkody. Zachęcano, by w modlitwie wyznać przed Panem 

swoją nędzę, prosić o kierownictwo Boże, wzbudzić zaufanie w moc Słowa Bożego  

i uznać wyższość innych, gdyż nie wiadomo ile kto jest wart w oczach Bożych.
228

 

  

 

art. 3. Pozostałe elementy małej drogi 

 

Oprócz głównych elementów małej drogi, w duchowości Świętej z Lisieux 

wskazywano na inne, charakterystyczne dla niej cechy. Przedstawiano Świętą ogarniętą 

pragnieniem zbawiania dusz grzeszników. Ten zapał sprawiał, że zapominała o sobie, 

by żyć dla innych. Pisała: Brzmiało mi nieustannie w sercu wołanie Pana Jezusa: 

Pragnę! i zapalało mnie nową żarliwością. Chciała wykorzystać najdrobniejszą rzecz, 

by ofiarować ją Jezusowi dla zbawienia dusz. Drobiazgowa dokładność w spełnianiu 

codziennych obowiązków ujawniała się w wierności poszczególnym punktom 

                                                
225 Zob. A.P. Szelążek, Doskonałość, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 4. 
226 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt.,  

s. 123-132; ***, Nabożeństwo do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 19. 
227 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 13. 
228 Zob. ***, Ewangelia na niedzielę XVI po Zesłaniu Ducha Świętego, ŻK 1(1930) nr 39, s. 2. 
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regulaminu. Jedna łza, jedno westchnienie, podniesione źdźbło, ukłucie szpilki, 

korzystała z tych chwil, by ofiarować je Umiłowanemu. Zachęcała innych: Mamy tylko 

jeden mały dzień życia naszego, aby zbawiać dusze i składać przez to Jezusowi dowody 

naszej miłości.
229

 Ta żarliwość była na wskroś czysta, gdyż Teresa nie przypisywała 

sobie możliwości nawrócenia grzeszników. 

Gorliwość sprawiała, że dla kochającego serca wszystko stawało się możliwe. 

To ona powodowała nieskończone pragnienia, które przyczyniły się do odkrycia nowej 

drogi. Mieszkańców Diecezji Łuckiej zachęcano, by tak jak Teresa rozpaliła iskrą 

płomień miłości, tak i oni zabiegali o to, by miłość Boża znalazła miejsce w sercach 

ludzkich. Przede wszystkim mają dawać przykład czynnej miłości swoim życiem  

i przyczyniać się do uświęcenia innych. Nie można bowiem prawdziwie kochać Boga, 

nie pragnąc, aby inni zbliżali się do Niego i żyli w oddaleniu. Dusza zapalona 

dzięcięctwem Bożym kierować powinna zewnętrzne i wewnętrzne usiłowania, aby 

pomnażać chwałę Bożą. Ten żar, który płonie w sercu kochającym, nie pozwala 

spocząć, aż osoba nie urzeczywistni w całej pełni swoich pragnień.
230

 

Kolejnym elementem drogi dziecięctwa była prostota. Zauważono, że kiedyś 

ludzie więcej jej posiadali, gdyż mieli mniej wiedzy, a silniejszą wiarę. Gdy wzbogaciła 

się myśl ludzka, człowiek wzbił się w ogromną dumę. Aby odrodzić serca, i przywrócić 

im utraconą moc, Św. Teresa podała środek zaradczy w postaci pokory i prostoty. 

Starała się, by wszystko w jej życiu było jak najmniej rzucające się w oczy, nie 

zabiegała o nadzwyczajność. W dobie szukania niezwykłych w życiu rzeczy, ukazano, 

że przez praktykowanie prostoty można zdobyć jednolitość ducha.
231

 G. Martin 

wyjaśniając istotę prostoty przyrównał ją do rzeki, która płynąc do morza trzyma się 

brzegów koryta, jej właściwością jest dążenie prosto do celu. Takim było życie Teresy, 

na zewnątrz nic szczególnego, zwyczajna droga szarego życia, ponieważ dusze proste 

nie potrzebują skomplikowanych środków.  

Prostota miłości domaga się prostoty wiary, gdyż dziecko, które kocha nie wątpi  

w prawdziwość ojcowskich słów. Im bardziej dusza zbliża się do Boga, tym bardziej 

staje się prosta. Osoby pragnące postępować drogą dziecięctwa, powinny usuwać  

                                                
229 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

dz. cyt., s. 107. 
230 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  

s. 69-71. Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 101, 102, 104. 
231 Zob. A.P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, art. cyt., s. 5; W. Kwiatkowski, Prostota ducha, art. cyt., s. 18. 
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z serca nieszczerość, starać się o prostolinijność w myślach, mowie i uczuciach.
232

 

Dusze proste, mając wyraźnie wytknięty cel, zmierzają do niego drogą prostą i krótką, 

polegającą na gotowości do spełniania nawet najtrudniejszych ofiar.
233

  

Ks. Bp A. P. Szelążek prostotę zestawił z pokorą, ukazując, że w pokorze jest 

pewien wgląd w siebie i właściwa ocena swojej wartości, a prostota ma w sobie coś 

bardziej czystego, działa zupełnie wprost, nie myśląc o sobie, nie bierze pod uwagę 

godności lub niegodności. Naturalną cechą prostoty jest posuwanie się naprzód, nawet 

wobec dystynkcji, spontanicznie pozostaje na swoim miejscu. Tam gdzie pokora nie 

posuwałaby się do przodu lub szukałaby pozwoleń, prostota z całą szczerością zdobywa 

to miejsce.
234

  

Owocem życia miłością jest radość. W pogodzie ducha widziano środek postępu 

duchowego. Warunkiem do osiągnięcia prawdziwej radości winno być szczęście 

przebywania z Jezusem. Radość życia, nawet w chorobie, pośród cierpień była 

charakterystyczna dla rysu duchowego Teresy. Pomimo wielkich cierpień była zdolna 

do żartów. Miała zawsze łagodny uśmiech, wykorzystywała go, gdy piętrzyły się 

trudności. Zachęcała: Nie smućcie się, patrzcie jak szczęśliwą czyni mnie Bóg, jestem 

zawsze wesoła i zadowolona.
235

 Często powtarzała, że smutny święty wart jest 

niewiele.
236

 Według niej pobożność nie przeszkadza być wesołym. Uważała, że należy 

jak najmniej narzekać, cieszyć się tym co człowiek ma, weselić się, że jest zależny. 

Taką radość dawało jej czyste sumienie, zadowolone z dobrze spełnionego obowiązku.  

W. Kwiatkowski zauważył, że czasy, w których obecnie żyją ludzie nie 

nastrajają do bycia wesołym, współcześni mu ludzie nie potrafią szczerze być radośni,  

a jeśli już to robią to w sposób hałaśliwy, tak by śmiechem zagłuszyć pustkę. 

Najbardziej radośni są ludzie związani ściśle z Bogiem,
237

 dlatego powrót do Boga 

może przywrócić ludziom prawdziwą radość serca, tę którą miała Teresa. Człowiek 

pełen radości nie poddaje się przeciwnościom życia i nie popada w humory. Radość 

                                                
232 G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dz. cyt., s. 114, 117; ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 36-37. 
233 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 102-103. 
234 Zob. A. P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, kaz. cyt., s. 5, 6. Dusza 

prosta nie ma powodu kryć się z czymkolwiek przed ludźmi, i nie lęka przedstawić się taką jaką jest. Zob. 

L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt., s. 104.  
235 J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 53; ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków 

naocznych jej życia, dz. cyt., s. 208. 
236 Są to słowa św. Franciszka Salezego. 
237 W. Kwiatkowski, O radości życia, art. cyt., s. 15. 
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nasza przez udzielanie jej drugim, nie powinna się zmniejszać, lecz przeciwnie 

pomnażać przez szczęście wzbudzane w innych. Radosna pogoda ducha ma pocieszać, 

wspomagać, prowadzić wszystkie dusze na naszą drogę.
238

 Każda ofiara, która zrodziła 

się z miłości Bożej, wnosi do duszy nowy zasób radości. Wierzący powinien odczuwać 

radość z każdej poniesionej dla Boga ofiary. Z jednej strony świadczy ona o znacznym 

stopniu miłości w duszy, z drugiej pomnaża tę miłość.
239

  

Teresa ukazana została jako wzór cierpienia z miłością, które przyjmowała  

z wdzięcznością. Przez swe cierpienia pragnęła dowieść Jezusowi, że Go niezmiernie 

kocha. Uważała, że jeśli Jezus chce, by dana osoba cierpiała, należy bezwzględnie 

podjąć to wezwanie.
240

 Twierdziła, że nigdy nie umiała prosić Boga o większe 

cierpienie, bo wtedy ono stałoby się jej własnością i musiałaby znosić je sama,  

a przecież nigdy nic nie umiała czynić sama. Z wielką wrażliwością Święta z Lisieux 

zauważa, że cierpienie nie uszczęśliwia Boga, zsyłając je nam odwraca głowę. 

Trudności pomagają człowiekowi oderwać się od ziemi, zwrócić serce ku Bogu  

i ofiarować Mu coś dla nas trudnego. Według Św. Teresy cierpienie połączone  

z miłością jest jedyną rzeczą godną pożądania na tym świecie, a dzień bez niego 

uważała za stracony. Sama cierpiała tak, że inni nie dostrzegali jak wielkie męki 

duchowe i fizyczne przechodziła.
241

 Do istoty chrześcijaństwa, a także do istoty małej 

drogi należy więc przyjęcie cierpienia, ci którzy chcą być bliżej Boga powinni jeszcze 

bardziej to cierpienie ukochać.
242

 

  

Po dokonaniu analizy dostępnych publikacji, można stwierdzić, że do 

podstawowych elementów małej drogi zaliczano: miłość Boga i bliźniego, maleńkość 

zestawianą z ubóstwem duchowym, pokorę, ufność, zdanie się na wolę Bożą. Miłość 

stanowiła warunek podążania małą drogą, a wszystkie inne cechy zostały odkryte  

i wypielęgnowane przez nią. Ukazano, że Teresa nie czuła się zdolna do spełniania 

                                                
238 Zob. Tenże, s. 15; ***, Wiązanka myśli Tereski, ŻK 4(1933) nr 11, s. 174; ***, Nabożeństwo ku czci 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 18; O. Carbonel, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, 
dz. cyt., s. 34; ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. 

cyt., s. 199-200; H. Samojłowicz, Radosna pogoda ducha, ŻK 2(1931) nr 20, s. 317-318. 
239 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 327. 
240 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 51. 
241 ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 106-

121, 195; H. Jakimiak, Rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ŻK 1(1930) nr 39, s. 9. 
242 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 59; L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku –  

t. II, dz. cyt., s. 128; S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 10. 
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czynów wielkich świętych, duchowo pozostała dzieckiem. Na przykładzie jej życia 

uwidoczniono, że warunkiem wejścia na małą drogę powinno być powierzenie siebie 

Jezusowi, oddanie mu swych słabości, nie przypisywanie sobie cnót. Zwrócono też 

uwagę na inne elementy, które odegrały ważną rolę w życiu duchowym Św. Teresy. 

Wśród nich można wyodrębnić: gorliwość, prostotę, miłosne znoszenie cierpień, 

radosne przeżywanie swego powołania, wierne wypełnianie obowiązków. 

Przypomniano, że przed Bogiem mają wartość codzienne ofiary. Każdy, nawet 

najbardziej słaby i grzeszny człowiek może tą drogą zdążać i dojść do prawdziwej 

świętości. Droga, do której przynależą: pokora, cichość, wyrzeczenie się siebie nie jest 

jednak prosta i łatwa, wymaga odwagi i czynów heroicznych. 

Drogę dziecięctwa przedstawiano w oparciu o pisma Świętej z Lisieux. 

Głównym celem było pokazanie czytelnikom istoty małej drogi, aby zachęcić do 

praktykowania tej duchowości. W publikacjach pojawiały się konkretne wskazania co 

należy czynić, jakie mieć usposobienie, aby żyć dziecięctwem Bożym. 

 

 

§ 2. Realizacja postaw chrześcijańskich na małej drodze 

 

Św. Teresa wzrastała w głęboko religijnej atmosferze rodzinnego domu, gdzie 

Bóg był otaczany czcią i miłością. Wielki wpływ na jej duchową postawę miał wzór 

rodziców i rodzeństwa. Te wzorce były dla niej cenną motywacją, by swoje życie 

poświęcić Bogu. Mogłoby się wydawać, że Teresa przeszła przez życie jakby niesiona 

przez łaskę Bożą, ponad trudnościami. Te pozorne spostrzeżenia nie oddają jednak 

istoty prawdy. Teresa ogromnym wysiłkiem osobistym, przy współpracy łaski, 

dokonała ogromnych przemian w formacji osobowej i duchowej. Świadczy to  

o niezwykłym wyrobieniu wewnętrznym, gdyż znoszone trudności i cierpienia nie były 

widoczne nawet dla najbliższego otoczenia, nawet kierownik duchowy nie domyślał się 

jej świętości. Cnota ją urzekała i dlatego była zdolna ponieść wiele wyrzeczeń. 

Męczeństwo duszy i ciała triumfowało pokojem i stałą pogodą ducha. 

W kontekście wzoru życia Św. Teresy zasadne wydaje się pytanie: Na jakie 

charakterystyczne cechy zwracano uwagę w realizacji postaw chrześcijańskich w duchu 

małej drogi w odniesieniu do Boga, bliźniego i w stosunku do siebie? 
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art. 1. W odniesieniu do Boga 

 

Ówczesna laicyzacja życia, świadczyła o zerwaniu przez pewną część ludzi 

łączności z Bogiem. Odrodzenie wszystkiego w Chrystusie i przywrócenie utraconego 

przez grzech dzięcięctwa było pragnieniem hierarchów Kościoła i hasłem tamtej 

doby.
243

 Skuteczną pomoc w odrodzeniu duchowym społeczeństwa dostrzegano  

w kształtowaniu postaw w duchu małej drogi opartej na właściwej, synowskiej relacji 

do Boga. Z tej łączności wszystkie inne odniesienia powinny brać początek. 

W publikacjach, rozpowszechnianych na terenie diecezji łuckiej, zachęcano, aby 

przed Bogiem stawać w prostocie i szczerości dziecka. Dusza prawdziwie dziecięca 

winna mieć miłosny i ufny stosunek do Boga, opierający się na wierze i przekonaniu 

o nieskończonej dobroci Bożej do wszystkich stworzeń.
244

 Aby wzrastać w takiej 

postawie należy zaufać, że droga, którą Bóg wybrał dla danego człowieka jest 

rzeczywiście dobra. Ojciec Niebieski, powołując ludzi do miłości wyznaczył każdemu 

odpowiednią ścieżkę, po której zdążając można osiągnąć pełne zjednoczenie. Im 

wierniej osoba trzymać się jej będzie, z im większą miłością obejmie krzyże, tym 

bardziej okaże się dzieckiem Boga. Należy Mu bezgranicznie zaufać, a On spełni 

pragnienia, jakie włożył w duszę.
245

 Dobry syn ani na chwilę nie powinien tracić 

zaufania do Ojca, choćby nawet z powodu grzechów odbierał słuszne kary, gdyż nade 

wszystko pewien może być Jego nieskończonej miłości.
246

  

Zauważono, że w czasach, kiedy tak mało ludzi uważa się za powołanych do 

dążenia drogą wzniosłej surowości dawnych czasów, Bóg chce pokazać ludziom, że 

szczera miłość może zastąpić wszystko, bo kto prawdziwie darzy Boga miłością, ten nie 

zrobi nic, co mogłoby Mu sprawić zawód.
247

Na grunt życia z Bogiem przenoszono rolę 

ojca w rodzinie. Zakładano, że ojciec ziemski powinien być wzorem dla swego dziecka. 

Tak jak dziecko oddaje się ojcu i jemu się powierza, tak należy powierzyć się Bogu. 

Przed Nim mamy stawać w postawie dziecka, gdyż On jest naszym Dobrym Ojcem.
248

 

                                                
243 Zob. W. Batowski, Dziecięctwo duchowe, a czasy obecne, PR 12(1935) nr 4, s. 5; H. Jakimiak, Referat 

wygłoszony na Akademii w rocznicę kanonizacji św. Teresy w Świdrze, art. cyt., s. 10. 
244 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  

s. 71 
245 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 50, 51, 65. 
246 Zob. A.P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, list cyt., s. 4. 
247 Zob. Tenże, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, kaz. cyt., s. 3. 
248 Zob. J. Majchrzycki, Kółka św. Teresy, ŻK 1(1930) nr 19 i 20, s. 10. 
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Naśladowcy Św. Teresy powinni sprawiać radość Sercu Bożemu, nie szukając 

wielkich uniesień, lecz działając i cierpiąc dla większej radości Ojca w niebie. Ta reguła 

sprawi, że człowiek będzie z chwili na chwilę bliżej Boga. Gdy miłość ogarnie całą 

istotę, każda chwila bez Boga będzie udręczeniem.
249

 Aby obecność Jezusa w duszy 

była żywa, bliska i rzeczywista, aby On żył w niej swobodnie, nie należy zagłuszać 

Jego życia przez zapomnienie, przez przeciwne myśli, pragnienia i czyny. Niech Jezus 

ma wolność przejawiać swe życie w każdej myśli, uczuciu i uczynku.  

W rozważaniach o przykazaniu miłości Boga i bliźniego wskazywano, że kto 

naprawdę miłuje Boga ten, nie powinien miłować nic na równi z Nim, tym bardziej 

więcej od Niego samego. Stwierdzono, że kochać, znaczy tyle, co we wszystkich 

czynnościach kierować się miłością; przyjmować wszystko, ażeby Bogu sprawić 

przyjemność. Każdy człowiek z dobrą wolą i z pomocą łaski Bożej może tak 

postępować.
250

 Zachęcano, by ocenić w sumieniu, czy człowiek jest gotowy w razie 

potrzeby wyrzec się dla Jezusa każdego innego dobra.
251

  

Święta Teresa była stawiana jako wzór na drodze do zjednoczenia z Jezusem.  

W kontekście jej przykładu, podejmowano kwestie godnego przystępowania do 

sakramentu Eucharystii. Zachęcano, by jak najlepiej, całym swoim życiem czynami, 

cierpieniem przygotowywać się na przyjęcie Jezusa, wyzbywając się ziemskich 

przywiązań. Przyjmowanie Ciała Pańskiego ma być umocnieniem w codziennych 

obowiązkach dla tych, którzy zdecydowani są na wszystko, czego miłość od nich żąda. 

Przystępowanie do tego sakramentu ma rozpalać coraz silniejsze pragnienie oddania się 

Panu Bogu.
252

 Jezus Chrystus rzeczywiście pozostaje we własnej osobie przez 

najbardziej wzruszający i niewypowiedziany cud we wszystkich tabernakulach świata, 

aby powtarzać bezustannie, że kocha każdego człowieka.
253

 Im bliżej człowiek będzie 

Najświętszej Eucharystii, która jest sercem Ciała Mistycznego, tym skuteczniej  

i szybciej dokonywać się będzie dzieło jego uświęcenia. Nawet jeśli przyjdą oschłości, 

ciemności, nie powinien poddawać się temu, lecz być wierny w przyjmowaniu  

                                                
249 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  

s. 399. 
250 Zob. G. Martin, Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. cyt., s. 61, 62. 
251 Zob. ***, Na dzień naszej Patronki, ŻK 4(1933) nr 40, s. 625. 
252 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  

s. 236, 237, 242, 243. Zob. S. Nowak, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a Komunia św. codzienna, ŻK 

2(1931) nr 39, s. 612-614. 
253 Zob. A. P. Szelążek, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a jej mała droga, kaz. cyt., s. 8. 
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i adoracji Ciała Pańskiego.
254

 Gdy Teresę dręczyły oschłości i ogarniała senność, starała 

się temu zapobiegać, gdy nie przynosiło to pożądanych rezultatów, oddawała tę niemoc 

Jezusowi.  

Świadomość własnych słabości przy przyjmowaniu Jezusa do swego serca  

w Komunii Św. powodowała u niektórych osób uczucie niegodności. Zachęcano 

wówczas, by mimo pojawiających się wątpliwości rozbudzać w sobie zaufanie i miłość. 

Przypominano, że według zatwierdzonego dekretu Piusa X o codziennej Komunii 

Świętej i o wczesnej Komunii dzieci. Wszyscy bez grzechu śmiertelnego mogą  

i powinni jak najczęściej, a nawet codziennie posilać się Ciałem Pańskim.
255

 Jednym ze 

sposobów rozbudzania w wiernych pragnienia przyjmowania Pana Jezusa było 

ukazywanie jej owoców w życiu duchowym człowieka. L. Pyżalski pisał: Jeżeli 

nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu z wielką gorliwością pielęgnować w sobie 

będziesz, strumienie łaski i miłości Jezusowej spłyną niebawem na ciebie,
256

 gdyż jest 

tam niewyczerpane źródło łaski. Ponadto zachęcano, by w chwilach smutku, bólu  

i opuszczenia biec do Jezusa, łączyć się z Nim. Jezus puka do serca i czeka na 

odpowiedź człowieka, prosi o przyjęcie, daje swoje Ciało na pokarm i przemienia serca 

ludzi. 

Przykład Św. Teresy ukazywał postawę stałego podtrzymywania miłości  

w swym sercu. Gdy nie była już zdolna modlić się, składała Jezusowi dowody miłości 

uśmiechem, powiedzeniem miłego słowa: Nic Mu nie mówię, Kocham Go.
257

 Czuła się 

zawsze rozumiana. Mówiła Bogu: Chcę Cię kochać jak dziecko.
258

 Jeśli przyjmujemy 

taką postawę, Bóg zapomina o naszych niewiernościach, wówczas ujmie się Go za 

serce.
259

 

Naśladowców Świętej z Lisieux wzywano, by oddawać się Jezusowi, ofiarując 

Mu każdą rzecz, szczególnie tę, którą człowiek zostawił tylko dla siebie. Apelowano, 

by spełniać dokładnie swe obowiązki, czy to będzie praca, czy przyjemność, wszystko 

                                                
254 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  
s. 220. 
255 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 35; O. Carbonel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, dz. 

cyt., s. 147; L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. 

cyt., s. 219. Piusa X podjął decyzję o częstej Komunii świętej dzieci po przeczytaniu listu Teresy do 

krewnej Marii o znaczeniu przystępowania do Komunii św. To skłoniło go do podpisania odpowiedniego 

dekretu. 
256 Tamże, s. 216. 
257 Zob. ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 41. 
258 ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 186. 
259 Zob. Tamże, s. 186-189. 
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powinno być wykonywane z myślą o Bogu. Osoba, która stara się być wierna łaskom, 

zostaje napełniona światłem Bożym. Zbliżając się do Niego, wnikając w Jego zamiary, 

zaczyna widzieć siebie w prawdzie.
260

 Od przebudzenia, aż do spoczynku powinna 

trwać modlitwa dobrych czynów i bezustannej myśli o Bogu.
261

 Modlitwa powinna 

mieć znamiona serdecznej rozmowy z bliską osobą, której powierzamy trudne  

i radosne sprawy. Dialog pełen miłości i skruchy czyni myśl swobodną i obdarza 

pogodą ducha. Poprzez codzienną, dłuższą adorację osoba staje się bardziej podobna do 

Jezusa, gdyż On przemienia ją w Siebie. Kto raz doświadczy czym jest życie oddane 

Panu Jezusowi, będzie z coraz większą radością oczyszczał własne serce ze wszystkich 

niskich pragnień. Podczas tych spotkań Jezus daje się bliżej poznać. Każdy człowiek 

winien rozbudzać w sobie pragnienie przebywania z Nim z własnej woli, a nie  

z obowiązku i prosić, by udzielał mu potrzebnej łaski na obecną chwilę, gdyż sam  

z siebie nic dobrego uczynić nie może.
262

  

W licznych publikacjach wskazywano, iż modlitwa powinna być nacechowana 

prostotą, poprzez, którą wchodzi się w głębszą relację z Jezusem. Na modlitwie jednak 

nie chodzi o słowa, o formułki, ani o ich długość, lecz o podniesienie umysłu, woli i 

serca i całej ludzkiej istoty ku Bogu. Nieraz trwanie na modlitwie może sprawiać 

trudności, ale ten kto kocha ze wszystkich sił, pragnie dla miłości dokonywać rzeczy 

trudnych.
263

 Postęp w modlitwie zależy od pragnień i starań, jakie osoba czyni, by 

oddać się całkowicie Bogu i od tego czy w życiu istotnie Jemu się oddaje. Im bardziej 

widoczny jest związek między życiem codziennym a modlitwą, tym ta ostatnia jest 

gorliwsza.
264

 

Celem tworzenia autentycznej relacji z Bogiem, powinno być dążenie, aby  

w myślach, uczuciach, pragnieniach, słowach i uczynkach upodabniać się do Jezusa.  

Można to uczynić poprzez codziennie rozważanie Ewangelii, pochylanie się nad 

szczegółami z życia Pana Jezusa. Należy starać się przebywać z Mistrzem łącząc się 

                                                
260 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 60. 
261 Zob. L. Nielubszyc, Droga do nieba wskazana przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus, ŻK 1(1930) nr 

32, s. 11. 
262 Zob. H. Samojłowicz, Radosna pogoda ducha, art. cyt., s. 317; ***, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

nieustannie działa, ŻK 2(1931) nr 39, s. 609; H. Jakimiak, Rocznica kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, art. cyt., s. 10; ***, O modlitwie, ŻK 2(1931) nr 22, s. 351. 
263 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt., s. 

51, 53. 
264 Zob. Tamże, t. III, dz. cyt., s. 333, 334, 336. 
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przez akty żalu, miłości i całkowitego oddania. Ta żywa relacja przyczyni się do 

poznania Jego Osoby, tym samym ułatwi naśladowanie Jego cnót.
265

  

 

 

art. 2. W stosunku do bliźniego 

 

Miłość do Jezusa była życiodajnym pokarmem dla duszy Św. Teresy. Była 

również źródłem życia, które spływało przez nią na innych. Potwierdzeniem tego są 

słowa ks. Jana Majchrzyckiego, który zwracał uwagę na fakt, że im bardziej osoba 

zbliży się do Boga, tym większy wpływ będzie wywierała na swoje otoczenie. W miarę 

wzrostu, miłość do osób będzie większa i stanie się płodniejsza w ich odradzaniu.
266

 

Autor ukazał Teresę, która otwierając się na mądrość Bożą, znalazła zrozumienie dla 

wielu spraw Bożych i w relacji z bliźnimi.
267

  

Miłością winno się ogarniać wszystkich ludzi: bogatych i ubogich, uczonych  

i prostych, dobrych i złych. Doskonała prosta dusza płonie gorącym pragnieniem 

pozyskania dla Boga dusz, jednak jej gorliwość nie zamienia się w gorączkowość i nie 

odbiera jej pokoju wewnętrznego. Jest ona dowodem gorliwości o charakterze 

nadprzyrodzonym, gdyż wypływa z czystej miłości.
268

 Na pierwszym miejscu dzielić 

się należy z innymi duchową radością z przebywania z Bogiem. Zwracano uwagę, by 

przyjąć postawę narzędzia w ręku Boga, aby Jego dobroć przez pośrednictwo mogła 

zlewać na dusze łaski i pokój. Tylko osoba będąca blisko Boga może prawdziwie 

pocieszyć, słowa jej wnoszą zrozumienie prawdy, pokój i zachętę do lepszego życia.
269

 

Prawdziwa miłość u Św. Teresy, przejawiała się w gorliwości o zbawienie dusz. 

Zyskując w danej chwili skarby duchowe, a jednocześnie czując, że dusze znajdują się  

w niebezpieczeństwie upadku, stwierdzała: daję im wszystko co mam i nie znalazłam 

                                                
265 Zob. Tamże, t. II, dz. cyt., s. 124. Teresa nie szukała nadzwyczajnych okazji do ćwiczenia się w 
cnocie, wybierała najbardziej ukryte okazje, jedyną jej nadzwyczajnością była heroiczna wierność łasce 

Bożej. Zob. ***, Nabożeństwo ku czci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 36. 
266 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 70-76. Miłość jako droga jest trwałym wychodzeniem z zamkniętego 

„ja” w kierunku wyzwolenia „ja” w darze z siebie i ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku 

odkrycia Boga. Por. Benedykt XVI, Deus Caritas est, enc. cyt., 6. 
267 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt.,  

s. 105. 
268 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 88-89. 
269 Zob. Tamże, s. 298-301, 304. 
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jeszcze ani chwili, w której mogłabym powiedzieć, teraz będę pracować dla siebie.
270

 Jej 

wstąpienie do klasztoru było motywowane modlitwą za grzeszników i za kapłanów. By 

pozyskać dusze dla Jezusa, Teresa wykonywała wszystkie czynności z wielką 

wiernością. Swą modlitwą chciała wspomagać też dusze w czyśćcu cierpiące. 

Uwypuklono jej uczynki miłosierdzia, które z wielką wrażliwością wykonywała dla 

ludzi ubogich. Żarliwą modlitwą wyprosiła nawrócenie dla przestępcy - Pranziniego. Jej 

przykład potwierdza przekonanie, że zbawienie bliźnich zależy od naszych ofiar  

i miłości względem innych. Nie można przecież prawdziwie miłować bliźniego, nie 

darząc współczuciem tych, którzy są daleko od Boga.
271

 Najbezpieczniej uczucia 

miłości względem bliźnich okazywać poprzez modlitwę na ich intencję. Zbawienne 

skutki przyniesie ona, szczególnie wtedy, gdy oni nie będą wiedzieć o naszym darze.
272

 

Duch dziecięctwa wyklucza niemiłosierne sądy o bliźnich. Człowiek mając 

skromne mniemanie o sobie nie przypisuje nieomylności własnym sądom. Nawet 

wobec wyraźnego błędu cudzego, nie potępia go. Ktokolwiek czuje się dzieckiem 

Bożym, w bliźnich również widzi odbicie Boże, więcej nawet, dołoży starania, by 

usuwać nieporozumienia, a wprowadzać pokój. Chętnie w tym celu złoży niejedną 

ofiarę, wiedząc, że bez niej utrzymanie pokoju jest niemożliwe.
273

 Zdaniem Św. Teresy, 

ćwiczenie się w miłości bliźniego polega na stawianiu małych kroków, wystarczy jedno 

poświęcenie, a nastąpi stopniowe wyzbycie się osobistych upodobań.
274

  

Dusza kochająca przebacza bliźnim, aby łaska Boża nie napotkała w niej 

przeszkód do dalszego działania.
275

 W celu zupełnego opanowania swego 

temperamentu i nabycia dziecięcej łagodności w odnoszeniu się do ludzi, zwłaszcza do 

tych, którzy wyrządzają przykrości, stosowne będzie nieustanne przebaczanie, zarówno 

na ustach jak i w sercu.
276

 Tego rodzaju przykrości powinno się wykorzystywać, aby 

zadośćuczynić Jezusowi za zniewagi, jakich doznaje od ludzi. Św. Teresa wszystkie 

umartwienia zewnętrzne uważała za rzecz małej wagi w porównaniu z miłością 

                                                
270 ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 85.  
271 Zob. J. Majchrzycki, Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór 

dziecięctwa duchowego, dz. cyt., s. 70-76. 
272 Zob. A.P. Szelążek, Miłość Boża, kaz. cyt., s. 3. 
273 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 50. 
274 Zob. Tamże, s. 308. 
275 Zob. Tamże, s. 55. 
276 Zob. Tenże, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. I, dz. cyt., s. 213. 
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bliźniego. Dawała przykład, aby usprawiedliwiać i modlić się za osoby, które są dla nas 

trudne.
277

  

W duchowości terezjańskiej podkreślano, że Jezus pragnie powiązać serca 

przyjaźnią, nie chce widzieć ludzi samych zdążających drogami życia, chce by tworzyć 

jedną wspólną rodzinę, ożywioną uczuciem miłości. Poprzez udzielanie radości innym  

i uszczęśliwianie ich powinna wzrastać w nas radość.
278

 

Osoba, która w relacjach z bliźnimi kieruje się głęboko zakorzenionym 

samolubstwem nie może trwać w prawdziwej relacji z Bogiem na modlitwie.
279

 Jeżeli 

szczerze pragnie oddać się Bogu i jeżeli jej akty płyną z głębi serca, to potwierdzenie 

swoje musi znaleźć w dobrym i owocnym postępowaniu. Osoba, która doszła do 

wielkiej wprawy w miłości, w życiu zewnętrznym niewiele znajduje przeszkód do 

zjednoczenia się z Bogiem. W relacjach z bliźnimi jest wesoła i swobodna, zajęcia które 

spełnia nie zajmują jej serca. Nie odróżnia się postępowaniem od innych.
280

 W tym 

kontekście przypomniano, że komu naprawdę wzgląd na Boga jest pobudką do dobrych 

czynów i do pracy nad uświęceniem bliźnich, ten cieszy się dobrem przez nich 

zdziałanym, jak skutkami własnych wysiłków.
281

 

 

 

art. 3. W stosunku do siebie 

 

W tym, kto poznał, jak jest miłowany przez Boga, od razu rodzi się pragnienie 

odwzajemnienia. Pragnienie miłości jest wpisane w ludzkie serce. Człowiek na miłość 

odpowiada miłością. Święta Teresa zaprasza swych naśladowców do tego, by stać się 

przyjacielem samego siebie. Pozytywny stosunek do samego siebie domaga się 

spełnienia istotnych warunków, by mógł zaistnieć proces wchodzenia na drogę 

miłowania siebie. Jest to sztuka, której trzeba się uczyć.  

Istotą postępu duchowego winno być zdecydowane, odważne i całościowe 

zwrócenie się ku Bogu. Człowiek, aby nie stać się niewolnikiem swych 

                                                
277 Według Św. Teresy prawdziwa miłość bliźniego wyrażała się w znoszeniu wad bliźnich, nie dziwieniu 

się ich słabościom, przypisywaniu im dobrych intencji, budowaniu się najmniejszymi aktami cnót, 

dobrym o nich myśleniu, a nawet w uprzedzaniu ich pragnień. Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus wg jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. cyt., s. 87. 
278 Zob. ***, Kącik Teresek, ŻK 2(1931) nr 39, s. 621-622. 
279 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt.,  

s. 335. 
280 Zob. Tamże, t. II, dz. cyt., s. 268. 
281 Tamże, s. 311. 
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małowartościowych pragnień winien regularnie pracować nad sobą. Praktyka postaw 

charakterystycznych dla małej drogi powinna wytworzyć w młodych osobach nowe 

zasady życia. Stwierdzono, że często zapewnia się im różnego rodzaju rozwój fizyczny 

i intelektualny, zapominając, że dojrzały charakter wyrabia się poprzez formację 

duchową. To kształtowanie osobowości kieruje duszę wprost do źródła życia, mądrości 

i piękna Boga. Budowanie siły duchowej powoduje wiarę w zwycięstwo nad 

wszystkimi wadami.
282

 Teresa od dzieciństwa była wychowywana do praktykowania 

drobnych ofiar w życiu codziennym. Z relacji Zelii Martin, jej matki, można się 

dowiedzieć, że gdyby w dzieciństwie Teresa nie przezwyciężała siebie, miałaby 

nadzwyczaj trudny charakter.
283

 Jej tak zwane małe zwycięstwa
284

 nad wadami, które za 

pomocą współpracy z łaską Bożą i wskazówkami rodziny praktykowała od pierwszych 

lat życia, ukazują jej gorliwość i chęć podobania się Jezusowi.
285

 Do końca życia 

czuwała nad poruszeniami. Będąc już w zakonie przyznawała, że podczas modlitwy 

dziękczynienia zajmowała się osobami w niewłaściwym czasie.  

W opracowaniach dotyczących duchowości św. Teresy z Lisieux podkreślano, 

że znajomość siebie jest bardzo potrzebna, nawet konieczna do wzrostu. Poznawanie 

nie powinno jednak mieć charakteru zajmowania się sobą, względnie narzekania na 

swoją nieudolność, lecz winno być umiarkowanym badaniem siebie i pracą nad 

wyzbyciem się swoich wad, wpatrując się przy tym w doskonałości Boga. Nie ma aktu 

bardziej zasługującego przed Bogiem, jak pogrążanie się myślą i sercem w Jego 

doskonałościach.
286

  

Zwrócono uwagę na to, że być małym, nie znaczy być bezsilnym wobec swoich 

wad. Trzeba czynić wszystko, by przezwyciężyć to, co jest się w stanie zmienić.  

Z drugiej strony osoba powinna akceptować, a nawet radować się z tego, czego nie 

może wykonać.
287

 Teresa pogodziła się z tym, że zawsze pozostanie niedoskonałą, 

nadto spodziewała się odkryć w sobie nowe niedoskonałości. Pisała: nasze 

                                                
282 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 9. 
283 Zob. O. Carbonel, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek, dz. cyt., s. 32; J. Majchrzycki, 

Historia wiosenna białego kwiatka, czyli Św. Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziecięctwa duchowego, 

dz. cyt., s. 13, 55. 
284 Przełamywanie się, wstrzymywanie się od niepotrzebnych słów. 
285 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. 

cyt., s. 95. 
286 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 265; H. Jakimiak, Referat wygłoszony na Akademii w rocznicę kanonizacji św. Teresy w Świdrze, art. 

cyt., s. 11. 
287 Zob. E. Zaleska-Dorożyńska, Róże św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Jednodniówka, Łuck 3.X.1928,  

s. 24. 
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niedoskonałości pokazują nam kim jesteśmy, to że uważają cię za niedoskonałą to twój 

zysk.
288

 Ćwiczenie w pokorze polegało nie tyle na tym, aby uznawać się za pełną wad, 

lecz czuć się szczęśliwą, że inni tak myślą i mówią.
289

  

Zdaniem autorów, osoby pragnące zdążać drogą dziecięctwa, powinny ukochać 

sposób, w jaki objawia się miłość Boża. Nie narzucać własnych pomysłów i nie szukać 

innych dróg, nad tę, którą Bóg wyznaczył. Droga naszego życia winna być drogą 

całkowitego zdania się na Opatrzność Bożą. Nie trzeba troszczyć się o siebie, lecz 

przyjmować bez zastrzeżeń, wszystko co nas spotyka, gdyż pochodzi to z przyzwolenia 

Bożego.  

Tak jak Teresa starała się uśmiechać pomimo przykrości, tak jej naśladowcy 

powinni z tą samą pogodą ducha przyjmować cierpienia doczesne.
290

 Trzeba  

z uśmiechem brać na barki ciężary i nie tracić wiary w zwycięstwo pośród 

największych niebezpieczeństw, szczególnie w chorobie i niedomaganiach fizycznych, 

gdyż być dzieckiem znaczy nie niepokoić się niczym.
291

 Prostota pomagała Teresie  

w dojrzałym, racjonalnym patrzeniu na siebie. Znika, kiedy oglądamy się na innych. Ta 

cecha ujawniała się podczas okazji do umartwienia, gdy wybierała sposoby najprostsze 

i ukryte. Nawet, gdy walka wewnętrzna okazywała się przekraczająca jej możliwości, 

używała sposobów bardzo prostych i naturalnych, przez które odnosiła zwycięstwo.
292

 

Z dnia na dzień, stosownie do okoliczności otrzymywała łaski potrzebne do 

zwycięstwa. Nie miała daru przenikania dusz. Uprzejmością, dowcipem zakrywała 

walkę wewnętrzną, tak iż można było sądzić, że wcale nie musiała ze sobą się zmagać. 

Zachęcano, by wszelkie trudy życiowe, a nawet wielkie doświadczenia znosić nie tyle  

z poddaniem się Bogu, ale i z radością. Radość ta jest czysto duchowa, z niej wypływa 

wdzięczność do Boga, że daje udział w swej męce. Stanowczość woli i pragnienie 

osiągnięcia tego stanu radości przejawia się w posiadanym pokoju ducha. Niezmienna 

wytrwałość w ponawianiu aktów woli, bez wewnętrznej pociechy, świadczy  

o doskonałym usposobieniu duszy, której jedynym szczęściem jest Bóg.
293

 Każde 

                                                
288 Tamże. 
289 Zob. ***, Duch Św. Teresy od Dzieciątka Jezus według jej pism i świadków naocznych jej życia, dz. 

cyt., s. 127. 
290 Zob. Tamże, s. 104. 
291 Zob. W. Kwiatkowski, O radości życia, art. cyt., s. 15. 
292 Umartwienia dnia codziennego polegały na tym, iż znosiła chłód, który panował w klasztorze, 

umartwiała swój smak, spożywała co jej podano, po prostu przy każdej okoliczności wyrzekała się 

przyjemności. Zob. Martin G., Mała droga dziecięctwa duchowego według życia i pism Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 122, 163, 167. 
293 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. cyt.,  

s. 293-298. 
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cierpienie powinno się cenić jako najpewniejszy dowód miłości do Boga. Dziecko Boże 

nie może poddawać się małoduszności, zamieszaniu, przygnębieniu, lecz powinno 

zachowywać pogodę ducha.
294

 Podkreślano, by nie szukać nigdy w czasie cierpienia 

ludzkiej pociechy i nie wywoływać współczucia, gdyż powinna wystarczać 

świadomość, że Ojciec zna je wszystkie i przyjmuje jako dowody miłości.
295

  

Każda dusza powinna być doskonała w takiej mierze, jaką jej Bóg wyznaczył. 

Oddany Bogu jest ten, kto spełnia bez zarzutu przykazania Boże i obowiązki swego 

stanu. Od dusz takich wymaga się, by nie tylko sumiennie spełniały to, do czego są 

zobowiązane, ale by zawsze usiłowały wybierać to, co się Bogu bardziej podoba, nie 

biorąc pod uwagę swoich przyjemności i wygody. Wartość czynów przed Bogiem 

zależy głównie od wewnętrznego usposobienia, z którym je spełniono. Własne 

szczęście przechodzi na drugi plan, a na pierwszy wysuwa się pragnienie podobania się 

Jemu, a nawet wyniszczenia się dla Niego. Jedyny skuteczny sposób dojścia do 

zupełnej wewnętrznej równowagi polega na tym, by radować się wyłącznie w Bogu  

i dla Boga.
 296

 

Podstawowym warunkiem wejścia w praktykowanie autentycznej miłości siebie 

jest umiejętność zatrzymania się nad teraźniejszością i życie chwilą obecną. 

Wskazywano, by nie oglądać się za siebie, nie myśleć bezużytecznie o tym, co minęło, 

lecz ze spokojem spełniać to, co w danej chwili jest wolą Bożą. Dusza, która skupi całą 

uwagę i energię na chwili obecnej, by ją uświęcić i oddać Bogu, staje się obrazem 

wiekuistej teraźniejszości wewnętrznego życia Bożego, a trwały pokój jej nie opuszcza. 

Aby stale żyć chwilą obecną należy panować nad poruszeniami miłości własnej, gdyż 

ona chętnie zajmuje się swoimi sprawami.
297

  

Pasterz diecezji, rozwój cnót w życiu człowieka, przyrównuje do konstrukcji, 

która nadaje solidność budowie. Cnota czystości intencji wyraża prawość poświęcenia 

się Bogu, wyrzeczenia siebie, jest owocnym zatracaniem się, sposobem życia wyłącznie 

dla Boga.
298

 Dusza ogarnięta dziecięctwem nie powinna Bogu niczego odmawiać, 

zdobywać się na ofiary, które wzmocnią cierpliwość. Naturze trzeba nakazać milczenie, 

gdy pojawiają się pretensje. Należy nie ustawać w zaparciu się siebie, spełniać czyny 

                                                
294 Zob. Tamże, s. 261. 
295 Zob. Tamże, s. 133. 
296 Tamże, s. 35-36, 273, 251, 290. 
297 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, Kielce 

1926, s. 321-325. 
298 Zob. A.P. Szelążek, [Cnoty] Konferencja do Sióstr, San Remo 1.V.1931, kaz. rpsABMK, s. 2. 
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ofiarne, które wzmacniają cierpliwość.
299

 Bóg nie pozostawia duszy w wygodnym 

spoczynku, ale przeprowadza ją przez stopnie oczyszczenia drogą ustawicznej walki 

wewnętrznej. To On daje chcieć i wykonać, lecz czyni to przez ludzką naturę, która 

musi czuć ciężar walki, przeciwności, szarpania się ze skłonnością do złego. Łaska 

towarzyszy stale, nie uwalnia ona jednak od obawy o wynik walki, od ścierania się  

z własnymi namiętnościami i od widoku niebezpieczeństw. Niekiedy łaska dopuszcza 

ból, innym razem przynosi ulgę. Cnota zdaje się twardą, lecz jest ona dostępna dla 

wszystkich, a będąc niezawodną osłoną dobra, stanowi najwyższą ozdobę człowieka.
300

  

Ważną rzeczą w pracy nad sobą jest także zachowywanie skromności w mowie  

i czynach, w zewnętrznym zachowaniu. Do życia ludzkiego wkradały się zewnętrzne 

formy, które przeczyły zasadom nauki chrześcijańskiej. Moda, stroje, uczęszczanie na 

nieodpowiednie widowiska, zaprzeczały niekiedy elementarnym zasadom 

chrześcijańskim.
301

 Ci, którzy pragną wstąpić na drogę dziecięctwa, powinni zerwać  

z tymi praktykami.
302

  

Przestrzegano przed wszelką sztucznością i przesadą, które są przeciwne 

prostocie ewangelicznej, gdyż mają swoje źródło w niezdrowej miłości własnej,  

w pragnieniu przypodobania się ludziom, zwrócenia na siebie uwagi. Największym 

wrogiem miłości jest miłość własna, egoizm, który skupia uwagę na sobie i może 

prowadzić do fałszywej pobożności. Potrzebne jest wyjście z siebie, otwarcie się na 

potrzeby innych ludzi. Warto rozbudzać w sobie, z miłości do Jezusa, cechy usłużności, 

uprzejmości, skromności, które motywowane tym ideałem będą przynosiły dobre 

owoce.
303

 Osoby, które wstąpią do szkoły Św. Teresy winny uważać na siebie  

w każdym słowie, czynie i korzystać z okazji do złożenia ofiary Jezusowi, powinny 

zwyciężać siebie w drobnych rzeczach. Z biegiem czasu rzeczy trudne staną się 

prostymi.
304

  

Im bardziej osoba czuje się dzieckiem Bożym, tym ma wrażliwsze sumienie nie 

tylko na każdy świadomy grzech, ale nawet na najmniejsze niewierności. Poczuwa się 

                                                
299 Zob. Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. II, dz. 

cyt., s. 129, 305. 
300 Zob. A. P. Szelążek, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji 

Łuckiej, art. cyt., s. 5. 
301 Tamże, s. 6. Por. Pius XI, Divini illius magistri, o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, enc. z dn. 

31.XII.1929, Kielce 1947, s. 65. 
302 Zob. Tamże, s. 6. 
303 Zob. ***, Kącik Teresek, art. cyt., s. 622. 
304 Zob. L. Nielubszyc, Droga do nieba wskazana przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 11. 
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do wdzięczności, iż Bóg daje jej łaskę zobaczenia przewinień.
305

 Dziecięctwo sprawia, 

że z ufnością i wiarą prosi się o wszystko i nie usprawiedliwia się, gdy się jest 

niesłusznie oskarżanym.
306

 

 

W analizie niniejszego paragrafu podjęto próbę ukazania postaw życia 

chrześcijańskiego w duchu małej drogi w odniesieniu do Boga, bliźniego i samego 

siebie. Szeroko pojęty rozwój duchowy polega na rozwijaniu cnót dziecięctwa, wymaga 

stałej i wytrwałej pracy nad sobą. Konieczne jest zatem wzbudzanie postawy czujności, 

by nie stać się przeciętnym, ale mieć na uwadze najwyższy ideał - Jezusa Chrystusa. 

Naśladowanie samego Boga w świętości wymagało wielkodusznego  

i ustawicznego wysiłku, by stawać przed Nim w zupełnym poddaniu się Jego woli. 

Podstawą tego rozwoju była ufna i prosta modlitwa.  

Z relacji dziecka do Boga Ojca wynika ufne przyjmowanie wszystkiego z Jego 

rąk. Z takiej postawy rodzi się zapomnienie o sobie, dbanie o dobro bliźnich, radosne 

przeżywanie swojego powołania, cierpliwe znoszenie przykrości. Z miłości do Boga 

wypływają wszelkie dobre czyny wykonywane po to, by sprawić Mu przyjemność, 

ponoszenie ofiar i umartwień dnia codziennego, wierne wypełnianie obowiązków. 

Relacje międzyludzkie powinny być nacechowane ewangeliczną miłością, gdyż  

w takiej atmosferze łatwiej znaleźć dobre słowo, dostrzec to, co jest dobre dla drugiego. 

Wymaga to męstwa, odwagi, nawet heroizmu i tej umiejętności, która polega na 

ujmowaniu wszystkiego z pozycji prawdy i dobra.  

                                                
305 Zob. L. Pyżalski, Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku – t. III, dz. cyt., s. 

54. 
306 Zob. E. Zaleska-Dorożyńska, Róże św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 24. 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

FORMACJA POSZCZEGÓLNYCH GRUP  

POD WPŁYWEM KULTU ŚW. TERESY Z LISIEUX 

 

 

Formacja chrześcijańska w wymiarze aktywnym polega na przyjmowaniu zasad 

wiary i wprowadzaniu ich we własne życie. Człowiek, żyjący w stanie łaski 

uświęcającej, nosi w sobie świętość ontologiczną, którą powinien rozwijać i nadawać 

jej wymiar moralny. Sprawdzianem wewnętrznej dojrzałości duchowej powinno być 

jego codzienne życie.
307

 

Pogłębianie życia chrześcijańskiego posiada dwa kierunki do wewnątrz i na 

zewnątrz. Pierwszy zakłada doskonalenie duchowe siebie, zdobywanie cnót, drugi 

wypływa z pierwszego jest jego dopełnieniem i praktyczną realizacją, albowiem 

z poprawnego życia duchowego wypływa konkretne działanie nastawione na służbę 

bliźnim.
308

 Formacja pod wpływem kultu polega na tym, aby wzrastała miłość czynna 

szukająca przykładu z życia świętych i ich wstawiennictwa i skłaniająca do 

wykonywania wszelkich obowiązków życia codziennego na chwałę Bożą.
309

 

Doskonałość chrześcijańska ma na uwadze uświęcenie człowieka poprzez 

systematyczną pracę, której ostatecznym celem jest zjednoczenie z Bogiem. Zgodnie 

z przesłaniem ewangelicznym jak i nauczaniem Kościoła, każdy chrześcijanin powinien 

wkroczyć na drogę doskonałości. Istotą uświęcenia jest przyjmowanie z wiarą 

                                                
307 Por. KK 39; P. Góralczyk, Być dzieckiem dla Boga, ComP 5(1985) nr 3, s. 78; L. Balter, Świętość jako 

cel i kres rozwoju duchowego, Kol.ComP t. 10, Poznań 1995, s. 201, 205. 
308 Por. J. Wichrowicz, Soborowa doktryna o kulcie, CT 40(1970) nr 2, s. 41. 
309 Zob. Tamże, s. 44. 
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wszystkiego z ręki Ojca, współdziałanie z Jego wolą, poprzez służbę miłości.
310

 Jest to 

także istotą dzięcięctwa, wskazanego przez Św. Teresę od Dzieciątka Jezus. 

Wspólnymi elementami formacji chrześcijańskiej i w duchu małej drogi są: 

życie sakramentalne, modlitwa, praktyka kierownictwa duchowego, lektura duchowa 

i rekolekcje. Ogromny wpływ na rozwój duchowy ma rodzina, środowisko, osobiste 

predyspozycje. 

Św. Teresa, czerpiąc z duchowego nauczania św. Pawła, dała przykład dziecka 

Bożego odznaczając się takimi cnotami moralnymi jak: miłosierdzie, dobroć, pokora, 

zdolność przebaczania. Przyoblekła te cnoty miłością, która jest więzią doskonałości 

(por. Kol 3, 12-13).
311

 Formacja w duchu małej drogi polega na stopniowym 

doskonaleniu się osoby, poprzez praktykowanie charakterystycznych dla niej cnót.  

W tym miejscu nasuwa się pytanie w jaki sposób formowano poszczególne 

grupy pod wpływem kultu Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na terenie diecezji łuckiej?  

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w kolejnych trzech paragrafach, 

w których przedstawiony będzie wpływ małej drogi na rozwój duchowy: 

duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich. 

 

 

§ 1. Formacja duchowieństwa 

 

Ważnym aspektem powołania Teresy jako Karmelitanki była modlitwa za 

kapłanów.
312

 Twierdziła, że misją Sióstr jest kształtowanie robotników 

ewangelicznych.
313

 Jak bardzo była oddana tej posłudze świadczą konkretne czyny. 

Przez całe swoje życie zakonne modliła się za pewnego kapłana, który 

sprzeniewierzył się swemu powołaniu, ofiarowała też na jego intencję ostatnią 

Komunię św.
314

 W korespondencji z Ks. Belliere, pisała, że nie może być świętym 

połowicznie,
315

 ufała, że pewnego dnia pójdzie tą samą drogą, co ona.
316

 Św. Teresa 

                                                
310 Por. KK 41; L. Balter, Świętość jako cel i kres rozwoju duchowego, art. cyt., s. 205. 
311 Zob. P. Góralczyk, Być dzieckiem dla Boga, art. cyt., s. 79. 
312 W wielu listach pisanych do swej siostry Celiny, Teresa porusza tę kwestię. Zob. Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus, Pisma, dz. cyt., s. 492, 494, 497, 518, 539, 566. 
313 Tamże, s. 567. 
314 Zob. Tamże, s. 550. 
315 Zob. Tamże, s. 774. 
316 Tamże, s. 775, 787. 
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chciała wprowadzić inne dusze na małą drogę, gdyż jej pragnieniem było, aby jak 

najwięcej osób doszło do świętości. 

Wskazaniami Świętej z Lisieux przejął się Biskup A.P. Szelążek.
317

 W swoim 

życiu i pozostawionych pismach realizował własną formację w oparciu o małą drogę. 

Kilkakrotne podróże i dwa tygodnie spędzone w Karmelu w Lisieux z rodzonymi 

siostrami Świętej przyczyniły się do pogłębienia w jego życiu małej drogi.
318

 Podążanie 

Ks. Biskupa małą drogą zostało ukazane w korespondencji z Matką Agnieszką.  

W listach tych można zauważyć duchową pracę Pasterza nad życiem wewnętrznym.  

Był świadomy, że pragnienie urzeczywistnienia rysów miłości Bożej, sprawia 

mu niemałą trudność, postanawiał jednak uczynić wszystko, co było w jego mocy, aby 

realizować ten ideał. Wystawiony na pokusy zniechęcenia, uważał, że największą jego 

potrzebą jest szczera pokora.
319

 Dość często przeżywał próby i doświadczenia.
320

 

Niekiedy potrafił znosić je z radością, innym razem poddawał się przygnębieniu.
321

 

Chciał oczyszczać swoje najbardziej ukryte dążenia, oddychając myślami, odwagą 

Świętej Orędowniczki. Pragnął poświęcić się realizacji tych samych ideałów, aby 

pomagać pokoleniom, które pobłądziły
322

 Stwierdzał, że w jego życiu wszystko 

przebiega drogą wysiłku i doświadczania własnej słabości.
323

 Jego zdaniem, miary 

miłości Bożej nie należy szukać w pociechach, ale w próbach, przez które On wzywa 

do podążania Jego drogą.
324

 Kiedy pewne sprawy nie układały się po jego myśli, 

przypisywał je Opatrzności, świadczyło to o jego całkowitym zawierzeniu Bogu.
325

 

Zauważał skłonności do dumy, połączone z próżnymi myślami, widział, że największą 

potrzebą jest utrzymywanie siebie w uniżeniu.
326

 Swoje modlitwy z większą swobodą 

                                                
317 Chcę się stać najwierniejszym sługą tej prawdziwej Apostołki Miłości Bożej w swoim działaniu, A.P. 

Szelążek, List do Matki Agnieszki, Warszawa 17.VIII.1925, dz. cyt., s. 22. 
318 Chcę iść za Czcigodną Matką i drogimi Siostrami Karmelitankami z Lisieux w ich heroicznym porywie 

miłości Bożej, Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 3.IX.1924, dz. cyt., s. 8. 
319 Zob. Tamże, s. 7; Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 16.X.1924, dz. cyt., s. 13. 
320 W moim życiu, (…) musiałem wiele cierpieć i to cierpieć mocno, Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 

7.XII.1930, dz. cyt., s. 61, W moim życiu istnieje wiele trudnych momentów naznaczonych łzami, Tenże, 
List do Matki Agnieszki, Łuck 10.II.1935, dz. cyt., s. 80. 
321 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 3.IX.1924, dz. cyt., s. 6; Często odkrywam moje 

ukryte niedoskonałości. Ostatnio wielką wadą okazał się sposób znoszenia cierpień, poczynając od 

zniechęcenia i pewnych subtelnych skarg wobec Boga, Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 

21.XII.1925, dz. cyt., s. 24. 
322 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 3.IX.1924, dz. cyt., s. 8; Tenże, List do Matki 

Agnieszki, Łuck 7.XII.1935, dz. cyt., s. 82. 
323 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 25.IV.1928, dz. cyt., s. 49. 
324 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 4.I.1934, dz. cyt., s. 69. 
325 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 27.X.1934, dz. cyt., s. 77. 
326 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 16.X.1924, dz. cyt., s. 12, 13. 
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wyrażał przed Najświętszym Sakramentem.
327

 Nie były mu obojętne losy ludzi, którzy 

żyli w oddaleniu od Boga, modlił się o nawrócenie osób mu bliskich. W czasie 

Eucharystycznej Ofiary Św. Teresa zawsze była blisko niego, kiedy robił znak krzyża 

przywoływał ją myślami.
328

 

Istotą kapłaństwa Ks. Biskupa była troska o to, by jego duszpasterskie relacje 

były owocem zjednoczenia z Panem Jezusem. Pragnienie świętości rozbudzało w nim 

wysiłek do poznawania i akceptowania własnych słabości, aby bardziej poznać siebie 

i ukochać swoją nędzę. Wysokie wymagania stawiał przede wszystkim sobie, aby 

własnym przykładem pobudzać gorliwość w służbie swoich współpracowników. Pisał, 

że kto uczy w Kościele, ten powinien promieniować zarówno nauką jak i świętością, 

ponieważ sama wiedza wprowadza w pychę, świętość bez nauki czyni kapłana 

nieużytecznym.
329

 

Formacja w duchu małej drogi była widoczna w jego posłudze wśród ludzi. Jako 

człowiek głębokiej wiary kierował się przede wszystkim miłością, w Bogu starał się 

kochać każdego człowieka. Był zawsze do dyspozycji kapłanów i osób świeckich. 

Interesował się ich rodzinami i życiem religijnym. Szczególnie służył im posługą 

sakramentalną. Czas przeznaczony na wypoczynek często spędzał w konfesjonale. 

Miłość otwierała mu oczy na różnorakie potrzeby ludzi, którym chętnie pomagał. Kiedy 

władze radzieckie zajęły jeden z sierocińców, posłał im na nowy rok słodycze 

i mundurki.
330

W formowaniu kapłanów, Biskup starał się, aby lepiej poznali Świętą 

Patronkę. Z okazji przyznania jej patronatu wydał polecenie, aby wygłosili, co najmniej 

3 kazania i przesłali je do Kurii.
331

Zwracając się w nowennie za przyczyną Św. Teresy 

o uproszenie łaski wiary dla błądzących, prosił też o gorliwość i roztropność dla 

duszpasterzy, aby odznaczali się niezachwianą wiarą i Bożą miłością, z poświęceniem 

strzegli powierzonych sobie owiec i szukali zagubionych.
332

  

W formacji duchowej, Pasterz łucki, podkreślał wielką godność Chrystusowego 

kapłaństwa. Zabiegał, aby życie kapłanów było gorliwe. W trosce o zbawienie bliźnich 

                                                
327 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Łuck 10.II.1935, dz. cyt., s. 80. 
328 Zob. Tenże, List do Matki Agnieszki, Warszawa 3.IX.1924, dz. cyt., s. 7. 
329 Zob. O. Merecka, Bp A. P. Szelążek (1865-1950) jako Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, praca magisterska z teologii duchowości, Lublin 2006, mpsBKUL, s. 67, 68. 
330 Zob. S.M. Myra, Wspomnienia, Orlik 29.X.1985, AGCST sygn. APSZ Ae7-2-6, s. 3. 
331 Zob. A.P. Szelążek, Odezwa Komitetu Diecezjalnego dla uczczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus do 

Przewielebnych Księży Proboszczów i Prefektów Szkół oraz Zgromadzeń Zakonnych, MDŁ 3(1928) nr 9, 

s. 390. 
332 Zob. Tenże, Nowenna na uproszenie łaski odwrócenia od diecezji łuckiej klęski odszczepieństwa od 

wiary, Łuck 26.I.1931. 
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winni oni charakteryzować się cierpliwością, zawierzeniem Opatrzności 

i uwzględnieniem słabości natury ludzkiej. Ich działania powinny być rozważne, aby 

nie zaszkodzić sprawie. Gorliwość powinna objąć najpierw osobę kapłana, by mógł ją 

przekazywać innym. Na wzór Chrystusa kapłan winien składać swoje życie w ofierze za 

braci. W wysiłkach o chwałę Bożą powinna nim kierować miłość czynna, pracowita 

i odważna.
333

 Ordynariusz zachęcał do zasięgania rad u osób doświadczonych w życiu 

duchowym, gdyż ustrzeże to od błędów, utwierdzi w pokorze, zacieśni więzi miłości.  

Przewodnia myśl Biskupa oscylowała wokół wszystko dla Boga.
334

  

We wskazaniach Synodu diecezjalnego Biskup zwrócił uwagę na posłannictwo 

kapłana, które w dużej mierze dotyczy pobudzania w duszach ludzkich synostwa 

Bożego. Troską kapłana ma być dbałość o rozwój duchowy ludzi, jego wzrost winien 

być oparty na żywej ufności i wierze w Boga. Ponadto powinna go cechować aureola 

czystości, bezinteresowność i serce oddane ludziom. Przede wszystkim zaś osoba 

duchowna powinna swoje życie kształtować poprzez modlitwę, gdyż wiara nie 

przychodzi pod koniec rozumowań, ale pod koniec modlitwy. Jako człowiek Boży 

powinien wytrwale rozeznawać myśli samego Boga, kierowane nieustannie ku niemu 

oraz całemu ludowi Bożemu.
335

 Jeśli kapłan nie będzie napełniony duchem modlitwy, 

innych też nie napełni duchowo.
336

 

Ks. Kan. Jan Majchrzycki, w artykule skierowanym do kapłanów, ukazał 

duchowe starania i troskę o świętość kapłanów, jakimi żyła w Św. Teresa. Z chwilą, 

gdy została Patronką diecezji, w szczególny sposób otoczyła wszystkich księży w niej 

pracujących. Przekonywał, że wspomoże ona ich prace, pokrzepi siły, doda mocy 

i energii, a ponadto uczyni uczestnikami swego duchowego macierzyństwa. Święta 

z Lisieux dążyła do świętości, wystrzegając się połowiczności, jej wzór pomoże 

kapłanom w ich osobistym rozwoju duchowym, zbliży do Jezusa, zrodzi pragnienia 

świętości. Zachęcał też, aby rozbudzali synowskie przywiązanie, które będzie się 

wyrażało w trwaniu nie u stóp Jezusa, ale w Jego objęciach.
337

 

                                                
333 Zob. Tenże, Duchowieństwo, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 3, 4. 
334 Zob. Tenże, Konferencja do kapłanów, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 1. 
335 Zob. W. Kwiatkowski, Protokół czynności Synodu Diecezjalnego w Łucku, MDŁ 2(1927) nr 9, s. 652-

654, 656. 
336 Zob. A.P. Szelążek, Znaczenie modlitwy, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 1. 
337 Zob. J. Majchrzycki, Święta Teresa, a kapłan diecezji łuckiej, art. cyt., s. 39. Sobór Wat II określił, iż 

prezbiterzy osiągną świętość, poprzez szczere wypełnianie swych obowiązków w duchu Chrystusowym, 

por. DFK 13. Windą, która mnie wzniesie aż do nieba, są Twoje ramiona, Jezu. Św. Teresa od Dzieciątka 

Jezus, Rękopisy, dz. cyt., s. 223. 
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Ks. Majchrzycki, jako Założyciel Kółek Św. Teresy, duchowo rozwijał się pod 

wpływem małej drogi, swoim życiem przybliżał młodemu pokoleniu ideę dzięcięctwa 

duchowego. Miłość Boga i dusz była ogniskiem jego wewnętrznego życia. To wszystko 

świadczy, że można zaliczyć go do jednego z gorliwych czcicieli św. Teresy, 

starających się o rozpowszechnianie jej małej drogi w diecezji i poza nią. 

Działanie Świętej Patronki przynosiło namacalne znaki w życiu niektórych 

duchownych. Kapłan misjonarz, należący do Kapłańskiej Unii Małej Świętej, 

w pewnym okresie swojego życia był dręczony pokusami dotyczącymi porzucenia 

kapłaństwa. Rozpoczął nowennę do Świętej z Lisieux, w jej połowie otrzymał znak - 

wiadomość od osoby, która w tym czasie modliła się za niego przez wstawiennictwo 

Świętej Teresy.
338

 Inny Ksiądz, który był sceptycznie nastawiony do kultu Małej 

Świętej, widząc liczne nawrócenia stał się bardzo żarliwym sługą świętej.
339

 

 

Z analizy treści zachowanych dokumentów wynika, że formacja kapłanów na 

terenie diecezji łuckiej była naznaczona duchowością wskazaną przez Św. Teresę. 

Pasterz diecezji otrzymał szczególną łaskę poznania jej ducha i wskazań małej drogi, a 

przede wszystkim potrzebę życia jej duchowością. Jego osobowość i duchowe 

zaangażowanie w formację wywarło znaczący wpływ na duchowość innych ludzi. 

Pragnął, aby osoba Świętej z żywą wiarą była poznawana przez kapłanów, a jej mała 

droga na wszelki możliwy sposób i wprowadzana w codzienne życie. Wszelkie 

motywacje i podejmowane decyzje Księdza Biskupa były nacechowane duchem 

dziecięctwa Bożego. Osobiście był przeświadczony o jej ciągłym wstawiennictwie 

i szczególnej opiece.  

Formacja kapłanów zmierzała do tego, aby duchowy rozwój oprzeć na żywej 

wierze i zaufaniu wobec Boga, przepełnionej miłością do Dobrego Ojca. Zachęcano do 

odrzucenia wszelkiej połowiczności w duchowym wzrastaniu. Pobudzano ducha 

modlitwy, który wytwarza autentyczną relację do Boga i umacnia wolę na momenty 

prób życiowych. Ważnym aspektem w pracy duszpasterskiej powinna być gorliwość 

kapłańska, która jest motorem wszelkich działań na rzecz wzrostu Królestwa Bożego 

w sercach ludzi.  

 

 

                                                
338 J. Unszlicht, List do Karmelu w Lisieux, dz. cyt., s. 52. 
339 A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Łuck, 10.X.1928, dz. cyt., s. 53. 
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§ 2. Życie zakonne 

 

Formacja w duchu małej drogi miała także wpływ na życie zakonne. Osoby 

konsekrowane pragnąc utożsamić się z Chrystusem, przyjmują Jego dążenia i sposób 

życia, realizując je na drodze rad ewangelicznych. W szczególny sposób są wezwane do 

wyrzekania się siebie, nabywania cnót i życia w ciągłej obecności Boga.
340

 Św. Teresa 

odkrywając małą drogę, pragnęła osiągnąć świętość nowym sposobem i dochować 

wierności swojej konsekracji. Ten sposób dążenia do świętości został przyjęty przez 

wiele zgromadzeń.
341

 Duchowość ta została odwzorowana w Zgromadzeniu Sióstr Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry realizując śluby zakonne kierują się regułą małej 

drogi, a więc ich formacja jest szczególnie ukierunkowana na rozwój dzięcięctwa w ich 

duszach i pracę apostolską w tymże duchu. Zgromadzenie to zostało powołane do życia, 

aby kontynuować misję i szerzyć kult Świętej w diecezji.
342

 Ojciec Założyciel – Ks. Bp 

A.P. Szelążek – sam rozmiłowany w Św. Teresie, żyjący jej duchem, pragnął, aby 

członkinie tego instytutu wiernie naśladowały Chrystusa, jednoczyły się z Nim według 

wzoru swojej Patronki.  

Założyciel wyraził przekonanie, że Opatrzność Boża powołała przy jego 

współudziale Zgromadzenie, które będzie odpowiednią pomocą dla ludzi w czasie 

osłabienia miłości Bożej w duszach ludzkich. Wznowienie jej, osiągane będzie nowymi 

sposobami, szczególnie przez odpowiednią formację młodzieży z uwzględnieniem 

drogi, którą wskazała Święta z Lisieux.
343

  

Zadaniem Zgromadzenia była troska o doskonalenie poszczególnych członkiń, 

tak aby stanowiły prawdziwą rodzinę dzieci Bożych i zabiegały o to, by miłość Boża 

wzrastała we wszystkich. Osobista formacja polegała na ćwiczeniu się w cnotach: 

pokory, cierpliwości, szczególnej miłości Boga i bliźniego, w ewangelicznej prostocie 

i dziecięcej prawości według ducha swej Patronki. Ponadto obowiązywała Siostry 

modlitwa za kapłanów i szerzenie ducha apostolskiego, propagowanie wiary katolickiej 

                                                
340 Por. DZ 5, 6. 
341 Zob. T. Paszkowska, Duchowość małej drogi, w: Polskie oblicze Św. Teresy z Lisieux, dz. zb. pod red. 

M. Chmielewskiego, Kraków 2006, s. 149. 
342 Por. A.P. Szelążek, Pismo do Ojca Świętego nr 2041, Łuck 17.III.1936, jęz. łac., tłum. A. 

Warpechowski, mps AGCST, sygn. APSZ, s. 2; Tenże, Pismo do Ks. Bpa E. Passetto w sprawie 

Kongregacji Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 7.X.1936, art. cyt., s.1; Tenże, List do Marii 

Kubasiewicz, Łuck 18.IX.1936, list cyt., s. 2. 
343 Zob. Tenże, Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 1. 



94 
 

 

przy użyciu odpowiednich środków, a także popieranie Akcji Katolickiej.
344

 Formacja 

duchowa w szczególności obejmowała comiesięczną adorację Najświętszego 

Sakramentu, codzienne uczestnictwo we mszy św., praktykę częstej, nawet codziennej 

Komunii św., odprawianie rozmyślania, modlitw zatwierdzonych przez Ordynariusza. 

Siostry były zobowiązane do corocznych rekolekcji i częstej spowiedzi.
345

 

Św. Teresa swoim życiem pokazała jak należy praktykować doskonałą miłość 

bliźniego. Za jej przykładem w życiu wspólnym kładziono duży akcent na wzajemną 

miłość siostrzaną, którą definiowano jako pokrewieństwo duchowe tym silniejsze, że 

bez różnic dzielących w stosunku do Boga. Jedno Ciało Chrystusa przyjmowane 

w Komunii św. powinno być najsilniej jednoczącą mocą.
346

 Konstytucje wskazywały na 

unikanie pochopnych sądów o innych, wszelkich podejrzeń, przyjaźni partykularnych 

i tego wszystkiego, co mogłoby ranić miłość pomiędzy poszczególnymi osobami 

i wpływać ujemnie na dobro całego Zgromadzenia. Siostry powinny dawać sobie 

przykład pokory i pobożności i być dla wszystkich pomocą przez cierpliwe znoszenie 

wszelkich niedoskonałości u bliźnich.
347

 Osoby konsekrowane w sposób szczególny 

powinny wpatrywać się w Oblicze Boże i dostosowywać swe czyny do normy czynów 

Chrystusa. Do kontemplacji Boga konieczne jest czyste serce.
348

 W pracy nad 

osiągnięciem tych wskazań pomocą były śluby zakonne. Osoba dążąca do doskonałości, 

poprzez konsekrację uzyskuje łaskę pokonania pożądliwości ciała, oczu i pychy. Dąży 

do panowania ducha nad ciałem. Praktykowanie ślubu czystości nie wiąże się jedynie 

z czystością serca i myśli. W pełni skutecznym jego motywem może być tylko miłość. 

Ślub czystości jest zapowiedzią szczęścia wiecznego, atmosferą nieba, 

najpotężniejszym filarem świata.
349

 Założyciel przestrzegał, że nie jest czcicielem Św. 

Teresy, kto w duszy zachowuje jakikolwiek ślad naruszenia cnoty czystości.
350

 

Przez ślub posłuszeństwa Siostry oddawały na służbę Bogu wszystkie talenty, 

wiedzę i siły. Pewne zaś spełnienia woli Bożej powinny promieniować na otoczenie 

                                                
344 Zob. Tenże, Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 3. Sobór 
Watykański II wskazuje wyraźnie, że oddanie się służbie Bożej powinno przynaglać do ćwiczenia się w 

cnotach pokory, posłuszeństwa, męstwie i czystości. Por. DZ 5. 
345 Tamże, s. 17. 
346 Zob. Tenże, List do H. Jander, Łuck 22.VI.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad7, s. 3. 
347 Zob. Tenże, Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 18. 
348 Zob. E. Karwowska, Ks. Bp A.P. Szelążek i jego wizja życia zakonnego ze szczególnym 

uwzględnieniem charyzmatu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna 

27.VII.1995, s. 11. 
349 Zob. Tenże, List do H. Jander, Łuck 28.VI.1935, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad7, s. 5. 
350 Zob. Tenże, List pasterski o ustanowieniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej, 

list cyt., s. 6. 
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dobrocią i wielkością serca, i w ten sposób pociągać innych do swego Stwórcy.
351

 

Praktycznym sprawdzianem ich oddania było posłuszeństwo prawowitej władzy 

kościelnej i jej rozporządzeniom. Posłuszeństwo powinno być rozumne, a polecenia 

dobrze umotywowane. Istnieją jednak takie sytuacje, że przez wzgląd na wyższe dobro, 

przemilczane są motywy działania. Siostry winny mieć głębokie zaufanie do 

przełożonych, przez których odczytuje się wolę Dobrego Boga.
352

 

Składając ślub ubóstwa osoby konsekrowane zobowiązywały się do używania 

dóbr w miarę potrzeb, a z reszty wspierały ubogich. Obowiązkiem przełożonych było 

czuwanie, by w Kongregacji nie zrodziło się pożądanie dóbr ziemskich, gdyż stanowi 

ono przeszkodę w całkowitym oddaniu się Bogu. Bp Szelążek rozwój Zgromadzenia 

wiązał nie ze wzrostem liczebnym, ale widział go w gruntownej formacji członkiń. 

Przestrzegał, że nie należy przejmować się ofiarami materialnymi. Materialne dobra 

powinny mieć charakter darów Bożych niezbędnych dla spełniania zadań, ich używanie 

powinno być złączone z duchowym ubóstwem.
353

 Wierne zachowywanie ślubów było 

świadczeniem o nieprzemijających wartościach życia przyszłego. Powierzenie siebie 

Jezusowi powinno wyrażać się pogodą ducha, dzięki której łatwiej przezwyciężyć 

trudności i dostrzec wolę Bożą w codziennym życiu.
354

  

Wypracowanie powyższych cnót było konieczne, aby prowadzić młode osoby 

do Boga poprzez ukazywanie wzoru Świętej Teresy i małej drogi, którą wskazała.  

W tym celu Siostry miały propagować tego ducha i podejmować starania, aby zapewnić 

dobre wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w duchu terezjańskim,  

w szkołach, zakładach wychowawczych, zrzeszeniach i bractwach religijnych, a także  

w Kółkach Św. Teresy zakładanych w szkołach.
355

 Siostry przybliżały piękno i prostotę 

dążenia do świętości drogą dzięcięctwa Bożego także dorosłym. 

Cel Zgromadzenia łączył się z koniecznością przeciwdziałania największym 

zagrożeniom tamtych czasów. Laicyzm i indyferentyzm religijny szerzony w szkołach 

średnich, a zwłaszcza wyższych powodował odchodzenie młodych od Boga i Kościoła. 

Wysiłki Sióstr miały polegać nie tylko na walce z obojętnością religijną, ale również na 

planowych działaniach chroniących przed nią. Chodziło o zaszczepienie w duszach 

                                                
351 Zob. tamże, s. 8. 
352 Zob. Tenże, List do Marii Kubasiewicz, Łuck 8.XII.1936, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad6, s. 2. 
353 Zob. Tenże, List do Marii Kubasiewicz, Łuck 12.IV.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad6, s. 2. 
354 Zob. Tenże, List do Heleny Jander, Warszawa 1.I.1926, rpsAGCST, sygn APSZ Ad7, s. 2. 
355 Zob. Tenże, Konstytucje Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 4. Według 

nauki Soboru Wat II zachęcano, aby pomagać w znajdowaniu odpowiednich metod wychowania, 

zwłaszcza moralnego i kształcenia nauczycieli. Por. DWCH 6. 
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młodzieży umiłowania Jezusa i przejęcia się wskazaniami ewangelicznymi.
356

 Aby 

osiągnąć te ideały należało dołożyć starań, aby w zasadach katolickich młodzież 

dostrzegała wartości i była przygotowywana do życia przez kompetentne osoby. Dalsza 

formacja następowała w Akcji Katolickiej, której patronowała Święta z Lisieux.
357

 

Model życia chrześcijańskiego, który wybrała ta Święta i którym kierowała się 

w praktyce, to najwyższa doskonałość miłości, gdzie połączone zostały ściśle elementy 

radości serca ze światłem łaski Bożej. Tam prawdziwa wolność dzieci Bożych staje się 

matką najdokładniej wypełnionych obowiązków, a miłość bliźniego staje się korzeniem 

pokoju i przyjaźni chrześcijańskiej w duszach młodzieży.
358

  

Duchowość pierwszych Sióstr była związana z tajemnicą dziecięcych lat Jezusa 

i Jego Najświętszym Obliczem. Za przykładem swej Patronki Siostry starały się 

praktykować cnoty dobrego dziecka. W kontaktach z nimi można było doświadczać 

dziecięcej pokory, skromności, cichości, zaufania, prostoty, prawości serca, 

cierpliwości, pracowitości, ubóstwa oraz wielkiej miłości do każdego człowieka. 

Nastawienie duchowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus zawarte w słowach: Szerzyć 

miłość dla najwyższej Miłości było wyryte w sercach Sióstr i czytelne w życiu i pracach 

każdej z nich.
359

 Ks. Biskup Szelążek w formacji ukazywał, poprzez obraz ojca i jego 

dzieci, różnorodność dusz. Niektóre zdążają obok wytyczonej drogi, rozproszone 

i zabłąkane. Inne kroczą blisko, w nich Bóg widzi odbicie swojej miłości. Wyższa jest 

miłość tego, który idzie po drodze życia i szuka najczystszej miłości. Ukazał, że 

cierpienie jest środkiem udoskonalenia, chwilowym przejawem, a dobrym na niego 

lekarstwem jest czas. Radził, by łączyć własne cierpienie z ofiarą Chrystusa.
360

 

Charyzmat terezjański był szczególnie realizowany wewnątrz wspólnoty. Siostry 

żyjąc na co dzień duchowością, spontanicznie przytaczały przykłady z życia Świętej 

Karmelitanki, pogłębiały jej znajomość przez czytania duchowne, luźne rozmowy 

podczas rekreacji. Odpowiedzialność za życie zgodne z małą drogą kształtowała 

stosunek do ludzi zwłaszcza biednych i pokrzywdzonych. Podczas wojny Siostry 

w sposób heroiczny praktykowały miłość z narażeniem własnego życia. Wstawiły się za 

                                                
356 Zob. E. Karwowska, Ks. Bp A.P. Szelążek i jego wizja życia zakonnego ze szczególnym 

uwzględnieniem charyzmatu Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 7 
357 Zob. Ogórek P., Duchowe dziecięctwo drogą chrześcijańskiej doskonałości według sługi Bożego 

Anzelma Gądka OCD, dz. cyt., s. 15. 
358 Zob. A.P. Szelążek, Krótki przebieg życia Założyciela, Łuck 20.III.1936, tłum. A. Warpechowski, 

mpsAGCST, sygn. APSZ, s. 3, 4. 
359 Zob. A. Wysocka, Charyzmat Zgromadzenia w ujęciu Ojca Założyciela oraz jego realizacja przez 

wspólnotę pierwszych członkiń, Wasilków 2004, mpsAGCST sygn. s. 6. 
360 Zob. A.P. Szelążek, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, [b.m.r], kaz. rpsABMK, s. 1. 
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więźniem, który został uwolniony na prośbę jednej z nich. Podczas okupacji 

przechowywały i opiekowały się dzieckiem żydowskim, choć groziła im kara śmierci. 

Niektóre odwiedzały uwięzionych kapłanów, prały i zaopatrywały w bieliznę i odzież, 

nosiły pożywienie i podtrzymywały na duchu. Charyzmat wyciskał szczególne piętno 

na sposobie myślenia Sióstr i rozwiązywaniu trudnych problemów. Potrafiły znosić 

przez kilka lat, bez użalania się i okazywania na zewnątrz zaistniałą trudną sytuację.
361

 

Ojciec Założyciel wskazywał, że doskonalsze są czyny wykonane pod wpływem czystej 

intencji. W nich widział konkretne wartości: zapał, moc woli, wymiar ofiary, sił, 

zdrowia, czasu, mienia. Czyny heroiczne wymagają wielkiej miłości do Chrystusa, 

wzniesienie się ponad swoje obowiązki i ponad granicę ścisłej konieczności. Wiernym 

tego przykładem była Św. Teresa, która spełniając je miała na celu tylko chwałę Bożą 

i sprawienie Jemu przyjemności.
362

 

Wiernie małą drogą kierowała się Matka Bernarda Nakonowska, która swój 

urząd sprawowała w sposób bardzo prosty i pokorny, w duchu rodzinnej miłości, 

szczerości, życzliwości i zaufania do Sióstr. Największą troską otaczała chore 

członkinie. Umawiała wizyty u lekarza i często towarzyszyła chorej osobiście. Jej 

sposób pełnienia urzędu budził powszechną aprobatę, a nawet podziw. Na placówkach, 

przełożone lokalne, starały się również wytworzyć atmosferę miłości, wyrozumiałości, 

troskliwości i zaufania. Między sobą starły się żyć w zgodzie, jeśli zaszło 

nieporozumienie, tego samego dnia naprawiały je podczas wspólnego 

zadośćuczynienia. Zainteresowana Siostra czekała na tę osobę, którą pragnęła 

przeprosić przed udaniem się do kaplicy.
363

 

Modlitwy wspólnotowe były przesiąknięte duchem Świętej Patronki. Przenikał 

on na zewnątrz i pobudzał do poznawania i miłowania Św. Teresy. Nie tylko w kaplicy 

Siostry trwały przed Panem, ale przez cały dzień panował duch modlitwy, ciszy 

i skupienia. Każdą godzinę spędzaną wspólnie przy pracy wykorzystywały na modlitwę 

różańcową z chórami anielskimi, na modlitwy w różnych intencjach. Duch modlitwy 

sprawiał, że nie można było w domu usłyszeć plotek i obmów. To wytwarzało 

wzajemną jedność ducha i serca. Z duchem modlitwy i czynami miłości panowało 

wśród Sióstr pragnienie czynienia pokuty i umartwienia. Były chętne do prac przykrych 

                                                
361 Zob. Zob. A. Wysocka, Charyzmat Zgromadzenia w ujęciu Ojca Założyciela oraz jego realizacja 

przez wspólnotę pierwszych członkiń, art. cyt., s. 7. 
362 Zob. A.P. Szelążek, Zadania Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, rps cyt., s. 2. 
363 Zob. A. Wysocka, Charyzmat Zgromadzenia w ujęciu Ojca Założyciela oraz jego realizacja przez 

wspólnotę pierwszych członkiń, art. cyt., s. 7. 
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i ciężkich, by w ten sposób móc złożyć Jezusowi dar ofiary i pokory. Często okazję do 

ofiary wykorzystywały w intencji ratowania grzeszników. Radośnie praktykowały 

ubóstwo, szanowały każdy kawałek nitki, cerowały bieliznę, naprawiały sprzęty, 

pilnowały porządku, a czyniły to za przykładem Św. Teresy. W wykonywaniu swoich 

obowiązków wkładały własną inicjatywę i ulepszały metody pracy. Nieraz mimo 

skrajnego ubóstwa w pożywieniu czy ubiorze dzieliły się z potrzebującymi. Wszystkie 

Siostry cechowało umiłowanie Świętej Patronki, głęboka pobożność, duch pokuty, 

miłość do Zgromadzenia, troska o jego dobro, odpowiedzialność za życie we 

wspólnocie oraz czynna miłość bliźniego.
364

 

Szczególne prowadzenie Św. Teresy zauważyć można na przykładzie jednej 

z Sióstr. Urodzona w 1934 roku w Równym, otrzymała imię chrzestne Teresa. Osoba 

tej Świętej była bliska w jej życiu z kazań, opowiadań mamy i sióstr. Nie rozstawała się 

z obrazkiem Św. Teresy. Mieszkając już w Chełmie i szukając Zgromadzenia 

odpowiedniego dla siebie, myślała o takim, które miałoby za Patronkę Świętą z Lisiuex. 

Chętnie do modlitwy używała książeczki Nabożeństwo do Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus.  

Założyciel Zgromadzenia mając wpływ na duchowy wzrost członkiń, 

wskazywał, iż Zbawiciel własnym przykładem dał sposoby osiągnięcia doskonałości, 

jaką wyznaczył człowiekowi (Por. Mt 5, 48). Jeśli człowiek pragnie wykonać wolę 

Bożą, to jej pełnią będą praktykowane rady ewangeliczne, którymi żył sam Chrystus. 

Jego zdaniem zakony przez wszystkie wieki oddawały największe usługi cywilizacji 

świata, przyczyniały się do szerzenia oświaty, brały w opiekę najsłabszych, modlitwą 

odwracały klęski, które groziły światu.
365

 Na podstawie zachowanych pism, można 

stwierdzić, że Ksiądz Biskup pojmował rozwój, a w związku z tym formację w sposób 

integralny. Jej celem było osiągnięcie możliwie najwyższego rozwoju pod względem 

intelektualnym, ukształtowania woli i uszlachetnienia serca.
366

 Widział potrzebę 

dokształcania Sióstr. Twierdził, że osoba, która nie może zdobyć wiedzy, a posiada 

zdolności do spełniania koniecznych posług posiada przymioty prawdziwej 

świątobliwości – jest dobrą zakonnicą. Jednak zakon nie może składać się tylko z takich 

osób, ani poprawnie się rozwijać, musi dążyć do pozyskania osób wykształconych lub 

                                                
364 Tamże, s. 8. 
365 Zob. A.P. Szelążek, Przemówienie na kanoniczną erekcję Nowicjatu, Bierzgłowo Zamek 30.IX.1948, 

rpsAGCST, sygn. APSZ Ab 7-19, s. 2. 
366 Zob. B. Oporska, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus darem dla Kościoła 

Powszechnego, w: Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek Człowiek, Pasterz, Założyciel. Materiały z 

sympozjum …, dz. cyt, s. 73. 
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zapewnić uzdolnionym Siostrom wykształcenie, aby spełnić wymogi zawarte 

w charyzmacie, niezbędne przy kształtowaniu młodego pokolenia.
367

 Ze swej strony 

Biskup zapewniał, że Siostry zasługują na zaufanie i poparcie, gdyż rozwijają 

zbawienną działalność w zakresie szerzenia chwały Bożej, a na terenie jego diecezji 

cieszą się wśród ludności miejscowej największym uznaniem.
368

 

Pierwsza Przełożona Generalna, Matka M. Kubasiewicz, przypominała 

Siostrom, że ich absolutnym obowiązkiem jest dążenie do świętości, a we wszystkich 

zrządzeniach Opatrzności winny uwielbiać Miłosierdzie Boga, nigdy nie narzekać, 

dziękować za wszystko, strzec się, by nie zmarnować żadnej łaski. To dążenie 

wymagało ustawicznej praktyki cnót charakterystycznych dla małej drogi: miłości, 

ufności, prostoty, pokory i zdania się na Boga. Przełożona widziała potrzebę czuwania 

nad tym, by swobodna wymian zdań podczas rekreacji służyła wewnętrznemu 

rozwojowi, wzajemnemu zbudowaniu, nigdy zaś zgorszeniu. Według niej celem każdej 

duszy powinna być gorąca miłość i wierność powołaniu.
369

  

Ponadto w liście okólnym, zwracając uwagę na istotne cechy małej drogi, 

zachęcała do zastanowienia się nad tym, czy w dążeniu do doskonałości ewangelicznej, 

we wspólnotach domowych, miłość bliźniego zmierza do bezinteresownego daru 

z siebie. Czy staranie się o zachowanie i pomnożenie łaski Bożej odbywa się poprzez 

praktykowanie cnoty pokory, a przestrzeganie dziecięcej prawości serca zachowuje się 

we wszystkich okolicznościach życia.
370

 

Powstanie i rozwój duchowy Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, wynikał ze szczególnego widzenia potrzeb świata i roli jaką w jego odrodzeniu 

Ojciec Założyciel przypisywał Św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Siostry były 

przekonane, że Duch Święty przez Jego osobę przekazał im łaskę do życia i działania 

w duchu Świętej Patronki. Członkinie starały się być wzorem autentycznego życia 

oddanego Jezusowi i wiązały go z życiem i duchem Św. Teresy. 

Głównym zadaniem nowo powstałego Zgromadzenia był osobisty rozwój 

duchowy, praktyka cnót charakterystyczna dla małej drogi. Z autentycznego życia 

duchowego wypływała gorliwa działalność apostolska, mająca na celu troskę 

o zbawienie braci na wzór Świętej Patronki. Cechą charakterystyczną posługi Sióstr 

                                                
367 Zob. A.P. Szelążek, List do Marii Kubasiewicz, Łuck 15.V.1937, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad 6, s. 3. 
368 Zob. Tenże, Pismo do Ks. Bpa R. Jałbrzykowskiego, Łuck 5.X.1936, rpsAGCST, sygn. APSZ Ad 5, s. 

1. 
369 Zob. M. Kubasiewicz, Pismo okólne nr 13. Pisma okólne z lat 1936 – 1947, Maszów 14.VIII.1939. 

mpsAGCST, sygn. AZG Bb 5-1-1, s. 2. 
370 Zob. Tamże, s. 2. 
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było propagowanie małej drogi, czyli przywracanie prawdziwego obrazu Boga jako 

Ojca i człowieka jako dziecka Bożego, a związku z tym pomoc ludziom w nawiązaniu 

relacji pełnej miłości i zawierzenia Bogu. 

Model życia zakonnego w duchu małej drogi posiadał swój charakterystyczny 

rys, prowadził do Najwyższej Miłości poprzez połączenie elementów radości serca ze 

światłem łaski Bożej, dawał prawdziwą wolność dzieci Bożych. Poprzez dokładne 

spełnianie obowiązków, miłość bliźniego stawał się korzeniem pokoju chrześcijańskiej 

przyjaźni, przyczyniała się do zbawienia świata. 

 

 

§ 3. Osoby świeckie 

 

Od czasu, kiedy Pius X podjął w Kościele hasło odnowienia wszystkiego 

w Chrystusie, ożywczy prąd życia duchowego, zatoczył szersze kręgi obejmując liczne 

szeregi wiernych. Na progu tego odrodzenia stanęła wierna uczennica św. Jana od 

Krzyża – Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, obdarzona przez Boga posłannictwem 

miłości i pociągania dusz ku Niemu. Prowadzona światłem łaski, głęboko zrozumiała 

psychologię dusz współczesnych, stęsknionych za miłością Bożą wśród zgiełku 

życia.
371

 Aby szerzyć jej wskazania powstało wiele organizacji. Jedną z nich, która 

formowała w duchu małej drogi były Kółka św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
372

 

Zawdzięczają one swoje istnienie pragnieniom św. Teresy, która prosiła Jezusa, by 

wybrał zastęp małych dusz, które przyoblekłyby się w dzięcięctwo Boże.
373

 Osoby 

należące do Kółek starały się żyć dziecięctwem Bożym na wzór swojej Patronki, 

przyjmując hasło: Kochaj Boga i szerz Jego miłość.
374

 Powszechnie wiadomo, że 

poprzez właściwe kształtowanie młodego pokolenia, możliwe jest odrodzenie 

społeczeństwa. Wskazywano, że istniejące Kółka św. Teresy, w myśl wychowania od 

najmłodszych lat, przygotowywały członkinie do dalszej pracy na rzecz Kościoła 

w organizacji Akcji Katolickiej.
375

 

                                                
371 Zob. W. Batowski W., Dziecięctwo duchowe, a czasy obecne, art. cyt., s. 5. 
372 W publikacjach z tamtego okresu zwrócono uwagę na ważny fakt, iż niewiele uwagi poświęca się 

organizacjom dziecięcym, które przygotowują do czynnej, ofiarnej pracy dla Chrystusa. Zob.  

A. Byszewska, Przedszkole Akcji katolickiej, ŻK 4(1933) nr 25, s. 387. 
373 Zob. J. Majchrzycki, Kółka św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 1 (1926) nr 3, s. 154. 
374 Tenże, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 5. 
375 Zob. A. Byszewska, Przedszkole Akcji katolickiej, art. cyt., s. 387. 
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Cel tej organizacji jasno i wyraźnie wskazał sam Założyciel ks. J. Majchrzycki 

w swych instrukcjach napisanych krótko przed śmiercią.
376

 Zadaniem zasadniczym 

Kółek było pogłębianie życia duchowego młodzieży na drodze rozwoju w ich duszach 

dziecięctwa Bożego. Dążenie do zjednoczenia z Bogiem, rozwijanie w sobie cnót, by 

stać się prawdziwym dzieckiem Bożym i osiągnięcie ideału człowieka były głównymi 

wytycznymi. Zakładano, że zjednoczenie z Bogiem należy pogłębiać nie tyle nakazami, 

ile rozwijaniem żywej wiary i gorącej miłości do Boga, Kościoła i dusz. To wszystko 

w jednym celu, aby przynieść radość Jezusowi, a duszom – szczęście. Tak wysoko 

pojęty cel wymagał wielu starań i wysiłków ze strony wychowawców. Aby zapoznać 

się z brakami charakteru, poznać domowe otoczenie i obudzić w duszach prawdziwe 

poświęcenie, należało zapewnić każdej członkini indywidualne kierownictwo. 

Założycielowi nie zależało na wielkiej ilości dziewcząt, wskazywał, by tworzenie kółka 

zacząć od wyboru kilku lub kilkunastu dziewcząt, które pociągną inne swoim 

przykładem.
377

 Do Kółek należała młodzież żeńska szkół średnich, gimnazjum i szkół 

podstawowych.
378

 Przy przyjmowaniu zwracano uwagę na takie cechy charakteru jak: 

szczerość, pogodę ducha i ofiarność, gdyż Tereska powinna być przykładem dla innych, 

a ponadto ma być ona pilna, skromna, schludna, uprzejma dla wszystkich i silna  

w przeciwnościach. Każda Tereska oddając Św. Teresie swe dziecięctwo otrzymane na 

chrzcie, darzyła ją wielką czcią i uważała za swoją Siostrę i Patronkę.
379

 Członkinie 

były zobowiązane unikać spektakli, organizacji, wystaw, defilad, zebrań, książek 

przeciwnych wierze i moralności chrześcijańskiej.
380

  

Stosownie do stopnia rozwoju, dziewczynki dzielono na aspirantki -

początkujące, kandydatki – postępujące i członkinie – zjednoczone w Bogu.  

W pierwszym okresie rozwoju starano się wykorzenić wady: kłamstwa, 

nieposzanowania cudzej własności, nieporządek, niesumienność i kłótliwość. W tym 

czasie aspirantki wdrażano do prawdomówności, nawet za cenę nieprzyjemnych 

skutków. Cudza własność miała być święta, należało jej bronić i sumiennie wypełniać 

swe obowiązki. Ważnym czynnikiem w pracy nad sobą było opanowanie siebie. 

                                                
376 Zob. M. Święcicka, Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 8. 
377 Zob. J. Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 11-15. 
378 Zob. Tenże, Kółka św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 1 (1926) nr 3, s. 154. 
379 Zob. Tenże, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 8; Tenże, Kółka św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, MDŁ 1 (1926) nr 3, s. 155. 
380 Zob. Z. Karwacki, La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di Lisieux 

dalla prima pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla celebrazione del centenario della 

sua morte (1902-1998). Una ricerca bio-bibliografica e dottrinale, dz. cyt., s. 34. 
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Impulsywność charakteru miała przeradzać się w młodzieńczą energię, która 

powściągnie odruchy natury, a zarazem uzdolni wolę do wysiłków w kierunku dobra. 

Należało więc zachęcać młode osoby do osiągania tego ideału. Sama walka z wadami 

nie przyniosłaby takich rezultatów jak wyznaczenie wzniosłego celu. Za przykładem 

Św. Teresy, dziewczynki uczyły się spełniać małe ofiary z miłością. Pomocne w tym 

było powściąganie kaprysów, umiejętność opanowania złości i samolubstwa, 

podporządkowanie własnej korzyści czy przyjemności pożytkowi Boga i dusz. Ponadto 

formacja przewidywała zapoznanie się z życiorysem i postacią Świętej z Lisieux przy 

pomocy książki O. Carbonela, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wzór dziatek.
381

 

W drugim okresie Tereski poznawały małą drogę w kontekście powołania Św. 

Teresy, będącą równocześnie zasadą ich własnego powołania. Rozwijały cnoty 

cechujące Świętą Patronkę. Starały się o pogłębianie żywej wiary, radosnej ufności 

i żarliwej miłości. Miały przyuczać się do sprawiania przyjemności Jezusowi 

i pociągania innych ku Niemu. Kandydatki zapoznawały się z Dziejami duszy,  

a w praktykowaniu cnót miała im pomóc książka: Duch Św. Teresy i Historia wiosenna 

białego kwiatka. 

Trzeci okres pracy duchowej to przede wszystkim czas pogłębiania życia 

modlitwy, która swym tchnieniem powinna przeniknąć wszystkie sprawy. Środkiem 

zjednoczenia z Bogiem winny być wykonywane czynności dnia w imię Boga i zgodnie 

z Jego wolą. Modlitwa to źródło zachęty i uspokojenia, nadto źródło miłości, 

apostolstwa i poświęcenia. Przy każdym czynie, który wykonuje się ze względu na 

Boga, dusza głębiej przenika Jego samego. Treścią modlitwy nie powinny być własne 

potrzeby, ale osoba Jezusa Chrystusa. Na wzór Św. Teresy Ewangelia była duchowym 

pokarmem, a wezwanie Wypłyń na głębię (Łk 5,4) hasłem życia duchowego 

członkiń.
382

 

Cała praca Kółek zmierzała do tego, by Jezus stawał się dla młodych dziewcząt 

ośrodkiem życia, radosnym faktem każdego dnia, ogniskiem dla uczuć i myśli. 

Modlitwa, msza św., comiesięczna spowiedź, częsta Komunia św., czytanie Ewangelii 

przynajmniej raz w tygodniu, dobre uczynki, odpowiednia lektura – to wszystko było 

pomocne w zjednoczeniu z Panem Jezusem.
383

 Formację duchową pogłębiano poprzez 

lekturę Dziejów duszy, studiowanie ustawy organizacji nie tylko na zebraniach lecz 

                                                
381 Zob. J. Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 17-21. 
382 Zob. Tamże, s. 22-26. 
383 Zob. M. Święcicka, Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 9. 
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indywidualnie. Pomocne w tym były biblioteczki, które według ustawy, znajdowały się 

przy każdym Kółku.
384

 

Do posługi sakramentalnej i głoszenia konferencji zapraszano księży. By 

oderwać się od codziennych spraw i wyciszyć wewnętrznie młodzież żeńska odbywała 

rekolekcje zwykle trzydniowe w miejscu zamieszkania lub w centrali Teresek, 

w Świdrze. Przeżywały je w milczeniu, często adorując Najświętszy Sakrament.
385

 

Poprzez wspólną modlitwę w organizacji, dziewczynki rozbudzały w innych 

ogień miłości. Zobowiązywały się do dłuższej modlitwy codziennej. Otaczały 

szczególną czcią Matkę Bożą. Zwracały się do Niej w modlitwie prywatnej, a także 

poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, razem odmawiały różaniec. W każde święto 

poświęcone Matce Niebieskiej starały się być na Eucharystii.
386

 

Na zebraniach często słyszały rady i przykłady, które zachęcały do dobrego, 

czytając fragmenty książek religijnych omawiały co należy brać za wzór i stosować 

w życiu. Pisały referaty o miłości siostrzanej, sposobie czynienia dobrych uczynków, 

o komunii duchowej, o dobrym przygotowaniu i uczestnictwie we mszy św., o chwilach 

spędzonych z Jezusem, a także jakie przymioty powinna posiadać członkini Kółka.
387

 

Czytały teksty ewangeliczne, z których płynęła praktyczna nauka w duchu małej drogi. 

Np. rozważając fragment mówiący o nakarmieniu głodnych rzesz, podkreślano prawdę, 

że gdy osoba staje z wiarą przed Jezusem, On zawsze zaspakaja jej głód duchowy. Gdy 

słucha czytań, kazań, katechezy lub gdy sam Jezus w duszy przemawia poprzez łaskę, 

to napełnia tę duszę. Otrzymany pokarm należy przetwarzać na miłość Boga i bliźniego 

poprzez dobre uczynki.
388

  

Przy różnych uroczystościach Tereski gromadziły się na wspólnej Eucharystii, 

przystępowały do sakramentu pokuty, brały udział w nowennie do swej Patronki. 

Podejmowały dodatkowe zobowiązania w postaci odprawiania pierwszych sobót 

miesiąca i ofiarowywania komunii św. za osoby najbardziej potrzebujące modlitwy.
389

 

                                                
384 Zob. J. Majchrzycki, Kochane Tereski, PR 14(1937) nr 5, s. 8; Tenże, Ustawa Kółek św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 9; Tenże, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt., s. 29. 
385 ***, Kącik Teresek, art. cyt., s. 621; ***, Wiązanka myśli Tereski, art. cyt., s. 174, 145; ***, 

Korespondencje. Rekolekcje dla młodzieży, ŻK 9(1938) nr 25, s. 393; S. Grzesiak, Sprawozdania i listy, 

PR 14(1937) nr 5, s. 21; ***, Wspomnienie z rekolekcji, PR 12(1935) nr 4, s. 24. 
386 Zob. M. Hejnowicz, Maryja Dziewica – Matka w życiu Św. Teresy, PR 4(1927) nr 3, s. 21;  

B. Jagielińska, Jak okazać cześć NMP, ŻK 3(1932) nr 6, s. 78-79. 
387 Zob. I. Pinowska, Sprawozdanie z kółka w Świdrze w 1926-1927, PR 4(1927) nr 3, s. 15. 
388 Zob. M. Niszkiewicz, Sprawozdanie z kółka w Świdrze w 1926-1927, PR 4(1927) nr 3, s. 20. 
389 Zob. C. Nowińska, Poświęcenie sztandaru Koła Teresek w Poczajowie, ŻK 3(1932) nr 20, s. 319. 
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Aby wspólnie iść drogą wyznaczoną przez Świętą z Lisieux, na łamach prasy, 

dzieliły się własnymi doświadczeniami. Podejmowały zagadnienia duchowych łask 

otrzymanych od Jezusa, pożytku z częstej komunii św. Poniższymi przeżyciami dzieliła 

się jedna z nich: Nigdy nie zapomnę tej chwili i tego wzruszenia, z jakim przyjmowałam 

Pana Jezusa do serca. Modliłam się gorąco i płakałam z radości i wdzięczności, że św. 

Terenia dała mi doczekać tego szczęścia.
390

 Motywacją przynależności do Kółka św. 

Teresy było pragnienie nauczenia się od Św. Patronki poznania i większego ukochania 

Boga, podążania jej śladem, stawania się lepszą i pociągania innych do Jezusa.
391

 

Przykładem może być następujące świadectwo. Nie wiedziałam, że można Boga mieć 

naprawdę za Ojca pełnego miłości i dobroci. Byłam od Niego daleko, pomimo, że 

wierzyłam w prawdy religijne i razem z rodzicami uczestniczyłam w praktykach 

pobożnych. Tymczasem przychodziły chwile, kiedy dusza moja płakała za miłością  

i odczuwała szarpiący ją głód prawdy. Tą miłością i prawdą jest Bóg. Będę opowiadała 

Boga mojego wszystkimi sposobami, przede wszystkim moją miłością ku Niemu, życiem 

codziennym dla Niego i słowami.
392

 

W życiu Św. Teresy poruszała je najbardziej miłość oblubieńcza do Jezusa 

w kontekście sprawiania Jezusowi radości. Podkreślały jej częste odwiedzanie Pana 

Jezusa, zgadzanie się na wolę Bożą, nie uskarżanie się. Cnoty które w swoim życiu 

odzwierciedliła Święta Teresa, były dla nich wyznacznikiem w kroczeniu za Patronką. 

Najczęściej wymienianymi były: dziecięca ufność, prostota, niewinność, pokora, 

czystość, męstwo, gorliwość i posłuszeństwo.
393

  

Wszystko zdążało do tego, by dziewczynki pojęły doniosłość poświęcenia 

i nauczyły się zapomnienia o sobie. Tereski starały się pomnażać w sobie miłość Bożą 

poprzez rozbudzanie w duszy żywego wzrostu miłości, z ufną radością przyjmowały 

wszystkie wydarzenia od Boga, poznawały życie Dzieciątka Jezus i przejawiały w życiu 

Jego cnoty. Kładziono duży nacisk na własny postęp, ochoczą pracę, mówienie prawdy 

i dotrzymywanie słowa.
394

 Pracę w organizacji dziewczynki rozumiały jako dążenie do 

                                                
390 Zob. M. Sobkowicz, Opis łaski, jaka mi wyświadczyła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 12. 
391 Zob. ***, Dlaczego zapisałam się do Kółka św. Teresy?, PR 12(1935) nr 4, s. 30. 
392 Pod żywym spojrzeniem Św. Teresy odczuła wielką tęsknotę ku dobru emanującemu z jej oblicza. 

Rozmawiała długo bez słów o sprawach Bożych dotąd jej prawie nieznanych. Od tej mojej świętej chwili 

miałam nową świętą przyjaciółkę – wyznała. Potem była lektura Dziejów duszy i wstąpienie w szeregi 

Teresek. Zob. ***, Dlaczego jestem Tereską, ŻK 4(1933) nr 14, s. 220-221. 
393 Zob. ***, Dlaczego zapisałam się do Kółka św. Teresy?, art. cyt., s. 31. 
394 Zob. J. Majchrzycki, Ustawa Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. cyt. , s. 6-8. Według KKK 

Cnoty ludzkie są trwałymi postawami, które regulują czyny człowieka, porządkują uczucia i kierują 

postępowaniem, zgodnie z rozumem i wiarą. Pomagają prowadzić życie moralnie dobre, ich celem jest 

upodobnienie się do Boga. Tamże 1804; zob. także KKK 1812-1813. 
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zdobycia nieba. Chciały postępować tak jak Św. Teresa, pociągać przez swój przykład 

do Jezusa, a także pracować nad swoim charakterem, poprzez wyzbywanie się 

próżności i złośliwości.
395

 Zwracano uwagę na czyste sumienie, które wtedy jest 

spokojne i radosne, gdy człowiek jest zadowolony z dobrze spełnionego obowiązku. 

Krystaliczne sumienie, to wielki skarb, który reguluje życie duchowe, sprawia, że 

w duszy rośnie radość i pokój.
396

 

W zewnętrznej działalności Tereski szły z pomocą duchową i materialną, gdzie 

miłość bliźniego tego oczekiwała.
397

 Ważną kwestią było przyznawanie miejsca własnej 

inicjatywie i czynnemu udziałowi we wszystkich pracach organizacji. Rozbudzano 

przywiązanie do niej, a także poczucie odpowiedzialności. Ważnym aspektem w pracy 

organizacji była wzajemna współpraca, gdyż najmniejszy krok jednej członkini 

pociągał całą organizację. Interesowano się i wspomagano inne Kółka, tak by wspólnie 

przeżywać zasiane dobro. Ponadto troszczono się o solidarność, umiłowanie przyrody 

i piękna, a także prowadzenie prostego i powściągliwego trybu życia poprzez noszenie 

skromnych ubrań.
398

  

Kółka dawały żywe świadectwo wiary, taki wniosek można wyciągnąć 

z wypowiedzi dyrektora jednej ze szkół, do której uczęszczały członkinie: Organizacja 

Teresek w ciągu tych 5 lat nie tylko sama wzbogaciła się wewnętrznie, lecz także 

podniosła poziom moralny całej szkoły.
399

  

Ważną częścią pracy w Kółkach było apostolstwo misyjne. Członkinie dobrze 

znały pragnienia Patronki dotyczące misji, a więc modliły się nie tylko o nawrócenie 

grzeszników, których znały, ale szczególnie za tych, którzy jeszcze nie słyszeli 

o Chrystusie. Dziewczynki były zaangażowane w modlitwę za misjonarzy. Miały 

kontakt listowny, pomagały im zbierając ofiary przez wykonywanie drobnych prac 

ręcznych. Były nawet matkami chrzestnymi dla niektórych neofitek w Chinach. Krajem 

ogarniętym modlitwą była także Rosja, gdzie żyło mnóstwo dzieci, którym odebrano 

                                                
395 Zob. ***, Jak rozumiem pracę w organizacji, PR 14(1937) nr 5, s. 38. 
396 Zob. ***, Wiązanka myśli Tereski, art. cyt., s. 174. 
397 Zob. M. Święcicka, Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 10. 
398 Zob. J. Majchrzycki, Instrukcja dla Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, MDŁ 1 (1926) nr 4, s. 209; 

H. Jakimiak, Referat wygłoszony na Akademii w rocznicę kanonizacji św. Teresy w Świdrze, art. cyt.,  

s. 11; H. Jander, Współżycie i współpraca Kółek św. Teresy, art. cyt., s. 11. 
399 J. Niewiadomska, Sprawozdanie z uroczystości poświęcenia sztandaru św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

(…) w Warszawie, ŻK 1(1930) nr 37, s. 11. 
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Boga. Organizowano także wystawy misyjne, aby przybliżyć dzieło misyjne i wesprzeć 

je finansowo.
400

 

Odmawianie nowenn, noszenie medalików nie oznaczało prawdziwego postępu 

w rozwoju duchowym, ale wewnętrzne usposobienie nastawione na wspólną pomoc 

innym, i pielęgnowanie rysów duchowych Świętej. Podkreślano, że praca w Kółkach 

jest kontynuacją życia św. Teresy. Jedna ukryta ofiara może przynieść o wiele więcej 

niż najwspanialsza akademia na część Świętej. Jeśli Jezus będzie żył w duszy, to kółko 

wzrośnie i rozwinie się bujnym kwieciem miłości i szczęścia,
401

 gdyż życie tej 

organizacji jest złączone z osobistym życiem duchowym latorośli.
402

  

Wskazywano, że praktyczna miłość objawia się w pomocy niesionej słabszym. 

Zorganizowana praca w Kółkach miała wpływ moralny na ubogie dzieci, poprzez 

nauczanie pacierza, katechizmu. Członkinie szerzyły oświatę i zamiłowanie do 

porządku i czystości, szyły ubrania, wykonywały prace ręczne, okazywały pomoc 

materialną poprzez zbiórki i przedsięwzięcia dochodowe. Organizowały paczki 

świąteczne, posiłki dla biednych, opiekowały się dziećmi chorymi w ochronkach. 

Szczególną uwagę zwracano na pomoc we własnej rodzinie i pomiędzy Kółkami.
403

 

W pracy Kółek żywe echo znajdowały dążenia i wezwania Kościoła. Na równi 

z pracą wewnętrzną były podejmowane na każdy rok szczególne zadania, które 

wskazywały zasadniczy kierunek wychowawczy. Hasła na poszczególne lata brzmiały: 

Tereski w służbie Kościoła, Tereski w służbie misjom, Tereski w służbie ojczyzny, 

Tereski w służbie budzenia powołań katechetek. Na wzór Św. Patronki, która żyła 

w sercu Kościoła, łączność z nim wyrażała się w udziale w jego radościach  

i potrzebach. Poprzez modlitwę i drobne ofiary zachęcano by w szczególnie trudnym 

dla Kościoła okresie dziejowym wspomagać go, a także wspierać ludzi zagrożonych 

utratą wiary.
404

 Im bardziej dusza czysta, tym większe wyprasza łaski i obfitsze 

błogosławieństwo. Walka o pomyślność Kościoła, skupiła się we wspólnych błaganiach 

                                                
400 Zob. M. Święcicka, Z działalności Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 10; zob. także Z. 

Karwacki, La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di Lisieux dalla prima 

pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla celebrazione del centenario della sua morte 

(1902-1998). Una ricerca bio-bibliografica e dottrinale, dz. cyt., s. 34-35; K. Czurko, Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus jako apostołka idei misyjnej, art. cyt., s. 614. 
401 J. Majchrzycki, Rozwój Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus w latach 1925-1927, art. cyt., s. 8. 
402 Zob. Tamże, s. 8. 
403 Zob. Tenże, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, art. cyt., s. 28. 
404 Zob. Tenże, Kochane Tereski, art. cyt., s. 5-8. 



107 
 

 

Jak formacja wpływała na dalsze życie dziewcząt ukaże świadectwo pani 

Bronisławy, która po 60 latach tak wspominała tę organizację: (…) w roku 1938 istniało 

Kółko „Teresek” (…) byłam prezeską w tym okresie. Otaczałyśmy św. Teresę wielkim 

nabożeństwem, kochałyśmy ją i starałyśmy się ją naśladować, była dla nas autorytetem 

najwyższym. Poznałyśmy życiorys świętej i starałyśmy się czynić dobre uczynki i kochać 

Pana Jezusa. Takie wychowanie owocowało potem w okresie okupacji sowieckiej, gdzie 

otwarcie walczono z Panem Bogiem stwarzając w szkołach koła Bezbożników.
405

 

Kółka pod wieloma aspektami uprzedziły współczesne ruchy religijne, które 

zrzeszały świeckich pragnących współpracować dla dobra Kościoła. Charyzmat ten 

wyznaczała: praca w grupach, wzajemna pomoc między członkami we wzroście 

duchowym, podział na diakonie, miłość do liturgii, odpowiedzialność za Kościół i cały 

świat. Charakterystyczną cechą było to, że kiedy dorastały stawały się formatorkami dla 

młodszych. Założyciel nie tylko przekazywał małą drogę świętości członkiniom, lecz 

także formował wybraną grupę współpracowników zrzeszoną w Związku Terezjańskim, 

która była zdolna przejąć to dzieło po jego śmierci.
406

  

Oprócz intensywnej formacji dzieci i młodzieży zauważyć można pogłębianie 

życia chrześcijańskiego w duchu małej drogi osób dorosłych. Ordynariusz łucki, 

odwołując się do trudnego położenia diecezji, rozbudzał troskę, aby dzielnie 

przeciwstawiać się zgubnym wpływom komunizmu i aby wprowadzać czynnie 

panowanie Boga do serc ludzkich.
407

 Biskup Szelążek był przekonany, że życie 

katolickie w diecezji rozwijało się i kwitło dzięki wstawiennictwu Św. Teresy. To ona 

wypraszała łaski, zachęcał więc wiernych, aby prosili ją o trwałą opiekę.
408

 W nowennie 

za przyczyną Patronki, diecezjanie prosili o siłę i męstwo w wyznawaniu wiary, nawet 

za cenę życia, a tym, którzy zeszli z drogi prawdy wypraszali łaskę szczerego 

nawrócenia.
409

 

W odrodzonej już diecezji, Abp M. Jaworski, podobnie jak przed laty Bp A.P. 

Szelążek, wzywał zebranych by dawali świadectwo życia wiarą, aby starali się być 

                                                
405 B. Ruczewska, List do Br. Grzegorza Sagana, list cyt., s. 1. 
406 Zob. Z. Karwacki, La recezione in Polonia della figura e della dottrina di Santa Teresa di Lisieux 

dalla prima pubblicazione della Storia di un’anima In Polacco fino alla celebrazione del centenario della 

sua morte (1902-1998). dz. cyt., s. 37. 
407 Jak w każdym burzliwym okresie dziejów Kościoła, tak i dzisiaj najlepszym lekarstwem jest szczera 

odnowa życia prywatnego i publicznego według zasad Ewangelii. Zob. Pius XI, Divini Redemptoris,  

o Bezbożnym komunizmie, enc. cyt., 41. 
408 Zob. A.P. Szelążek, Projekt Listu na 50-lecie kapłaństwa i 25-lecia pracy w diecezji, Łuck [b.r.], 

mpsAGCST, sygn. APSZ s. 3. 
409 Zob. Tenże, Nowenna na uproszenie łaski odwrócenia od diecezji łuckiej klęski odszczepieństwa od 

wiary, dz. cyt., s. 1. 
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świadkami wskazującymi drogę wśród najbliższych. Za przykładem Świętej 

Karmelitanki wierni powinni walczyć o swoją wiarę, i przepowiadać jej prawdę, gdyż 

ona jest pierwszym i największym darem. Abp Jaworski pragnął, by: Św. Teresa 

wyprosiła wszystkim pełnię wiary, oddania się Bogu i bliźnim.
410

 

Zadania czcicieli św. Teresy powinny wychodzić poza granice osobistych 

zainteresowań. Według Bpa Szelążka, jeśli naprawdę kochamy Boga, to musimy czynić 

wszystko, aby inni Go ukochali. Zachęcał, aby skarby duchowe zanosić do swoich 

rodzin, kół koleżeńskich, aby nieść przykład świętości – słowem, modlitwą. Skoro 

obecność Pana Jezusa wśród nas tworzy na ziemi istotę niebios, trzeba, aby go otaczały 

rzesze świętych, chóry o anielskiej czystości, dusze płonące seraficzną miłością.
411

 

W formacji w duchu małej drogi ważnym aspektem było ukazywanie świętości, 

jako dostępnej dla wszystkich. Mentalność ludzi przepojona obojętnością religijną, 

pychą, nieposłuszeństwem i egocentryzmem, powodowała trudność w wyborze 

świętości. Niemal wszyscy w większym lub mniejszym stopniu byli zarażeni 

nieposłuszeństwem i niewiernością wobec Boga. Niejednokrotnie buntowali się przeciw 

Niemu. Zapominali, że Bóg nie wymaga nadzwyczajnych czynów, tylko pokory, 

posłuszeństwa, wiary, nadziei i miłości. Dlatego też w czasach buntu zesłał Bóg Świętą 

posłuszeństwa; w czasach obojętności Świętą miłości; w czasach pychy Świętą 

pokory.
412

 Zachęcano, aby za przykładem Św. Teresy wstępować na drogę dziecięctwa, 

stawać się ufnymi i pokornymi dziećmi przed Bogiem, gdyż ta droga jest niezawodna 

i prowadzi do zwycięstwa.  

Biskup diecezji zauważył, że miliony chrześcijan, chociaż wierzą w prawdy 

wiary, niedostatecznie liczą się z rzeczywistą obecnością Pana Jezusa w Najświętszym 

Sakramencie. Zaniedbują odwiedzanie Go, jeszcze mniej pamiętają o przyjmowaniu 

Chleba życia. Pan Jezus przyszedł i zamieszkał wśród nas, aby nam pomagać w naszych 

doczesnych sprawach. Jest On najwierniejszym Przyjacielem, który na wszystkie 

niedole ma lekarstwa.
413

 W komentarzu do Ewangelii Mt 22, 1-14; polecano, aby 

kapłani zachęcali wiernych do częstego przyjmowania Pana Jezusa w Komunii św. 

Systematyczne przystępowanie przy różnych okolicznościach do tego sakramentu 

przyczyni się do rozmiłowania wiernych w tej praktyce. Zalecano, by uroczystości 

                                                
410 Zob. W.J. Kowalów, Katolicy Wołynia dziękują za dar wiary. 70. lecie patronatu św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus na diecezją łucką, art. cyt., s. 9. 
411 A.P. Szelążek, Deszcz róż, kaz. cyt., s. 11, 12. 
412 ***, Ewangelia na Uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ŻK 8(1937) nr 40, s. 626. 
413 Zob. A.P. Szelążek, Przemówienie na kanoniczną erekcję Nowicjatu, art. cyt., s. 3. 
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Akcji Katolickiej były połączone z Komunią generalną. Dobrą sposobnością były 

pierwsze piątki miesiąca, połączone z sakramentem pojednania, aby wynagradzać Sercu 

Jezusa. Wymieniono uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny, święta narodowe,  

a także święta rodzinne: dzień I komunii św., zawarcie sakramentu małżeństwa, chrztu, 

pogrzebu, aby wielu praktykowało cotygodniową, a nawet codzienną Komunię św. 

Rozważanie Ewangelii było zakończone postanowieniami, aby określić sobie 

częstotliwość przyjmowania Komunii św., zachęcając przy tym jedną osobę do tej 

praktyki.
414

 

Ukazano, że dla św. Teresy żywym ideałem świętości był ojciec
415

, dlatego też 

obraz Boga Ojca widziany przez pryzmat własnego dzieciństwa był zabarwiony 

doświadczeniem własnego taty. To doświadczenie było wyzwaniem dla każdej rodziny, 

która zatroskana o rozwój duchowy, starała się żyć wskazaniami Świętej Patronki.  

W publikacjach promowanych na terenie diecezji zauważono, że rodzice powinni 

zapewnić swym dzieciom już od wczesnego dzieciństwa rozwój miłości. 

Przyzwyczajając je od początku do posłuszeństwa, modlitwy, miłości bliźniego, do 

małych ofiar, do wykonywania wszystkiego z miłością. Pod wpływem takich motywów 

należy kształcić dziecko, aby wyrosło miłe Bogu i ludziom. Przykład Świętej 

Karmelitanki wskazywał drogę i zabiegi dla pracy wychowawców. Zauważono, że 

kiedy dla znalezienia nowych dróg kształcenia i rozwoju przeprowadza się różne 

kwestionariusze, aby się dowiedzieć co dziecko czuje i myśli, powinno się mieć na 

uwadze przykład wychowania Św. Teresy.
416

 Każde wychowanie, szczególnie to 

w rodzinie, aby zasługiwało na miano chrześcijańskiego wychowania, powinno być 

oparte 

o miłość. Każdy wychowawca powinien troszczyć się o duszę dziecka i dawać przykład 

jak należy czynnie miłować Zbawiciela.
417

 Natomiast Siostry poprzez pracę 

wychowawczą starały się dążyć do tego, aby młodzież pozbawiona w szkołach wartości 

humanistycznych, była wychowywana według zasad katolickich i żeby z radością 

                                                
414 Zob. ***, Ewangelia na niedzielę XIX po Zesłaniu Ducha Świętego, ŻK 5(1934) nr 41, s. 642-643. W 

9 lat później, Pius XII pisał: Komunia św. bez wątpienia zarządzeniem Opatrzności Bożej w tych 

ostatnich czasach wróciła do częstszego zwyczaju nawet u młodzieży, a tak stać się może źródłem męstwa, 

które nierzadko wydaje i wychowuje bohaterów chrześcijańskich. Tenże, Mystici Corporis Christi, o 

Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa, enc. z dn. 29.VI.1943, AAS 35 (1943), s. 72. 
415 ***, Krótki życiorys św. Teresy od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 7. 
416 Zob. S.W., Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a chwila obecna, art. cyt., s. 10. Pius XI zauważa, że 

najtrwalsze i najpewniejsze wychowanie, które człowiek otrzymuje jest w zdrowej i cnotliwej rodzinie. 

Będzie ono skuteczniejsze, im lepszy przykład dadzą rodzice swym dzieciom. Por. Pius XI, Divini illius 

magistri, o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, enc. z dn. 31.XII.1929, Kielce 1947, s. 54. 
417 Zob. W.B., Wychowywać z miłością, ŻK 7(1936) nr 41, s. 643. 
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mogła spostrzegać prawdziwe wartości, a wyrabiając w sobie silny charakter 

znajdowała konieczne środki do ich osiągnięcia.
418

 

Formacja pod wpływem kultu Świętej Karmelitanki na terenie diecezji 

wydawała owoce w postaci konkretnych praktyk w rodzinach: Każdego wieczoru mama 

gromadziła nas wokół obrazu, aby prosić o pomoc św. Teresę. Odmawialiśmy litanie,  

a ojciec czytał fragmenty z życia św. Teresy. Z każdym dniem stawała się nam bliższa  

i gdy były kłopoty, to mama mówiła – idź do św. Teresy, ona ci pomoże! (…) O św. 

Tereni często też słyszałam na katechezie i w kazaniach, gdy w Łucku mówił Ks. Bp 

Szelążek.
419

 W świadomości tej osoby, będącej wtedy dzieckiem, św. Teresa była 

wielką Świętą, gdyż jej obraz znajdował się w samej katedrze. Przedstawiała się jako 

zwyczajna i prosta, bliska ludziom z Kresów. Podczas sakramentu bierzmowania, 

którego udzielał Ordynariusz, dziewczynki przyjmowały ją jako Patronkę, gdyż była 

wśród nich bardzo popularna.
420

 Mieszkaniec przedwojennego Łucka tak opisał swoją 

więź z młodych lat: Zapamiętałem obrazek święty znad swego łóżeczka, przedstawiał on 

św. Tereskę. (…) W pamięci mojej i odczuciu, pozostała Patronką szczęśliwego 

dzieciństwa.
421

 

Wojna była szczególnym okresem uciekania się pod patronat Świętej z Lisieux. 

Sprawiła to wcześniej zaszczepiona formacja terezjańska. Ponadto zagrożone życie 

skłaniało, by prosić o jej wstawiennictwo. W świadectwie mieszkanki Równego 

znajdujemy opis wydarzenia, który ona uważa za działanie Św. Teresy. Po dokonaniu 

aresztowania jej ojca przez NKWD, rodzina modliła się o jego szczęśliwy powrót do 

domu, niestety wiadomości nie przychodziły. W 1944 roku rozpoczęliśmy (…) nowennę 

do Św. Teresy. W dziewiątym dniu nowenny mieliśmy przystąpić do komunii św. 

Wcześniej przed kościołem spotkała nas znajoma Mamusi z oficerem WP, mającego 

jednodniową przepustkę, ten pan powiedział, że Tatuś przeżył i dostał się do armii gen. 

Andersa. Była to pierwsza wiadomość, że przeżył. (…) Zawsze mieliśmy świadomość, że 

to Św. Tereska pomogła nam uzyskać taką radosną wieść.
422

  

Za przykładem Patronki, zachęcano do modlitwy za kapłanów. Teresa będąc 

młodą dziewczyną, w zetknięciu się z kapłanami, zauważyła, iż potrzebują oni 

szczególnego wstawiennictwa modlitewnego. Jak sama mówiła, po to wstąpiła do 

                                                
418 Zob. A.P. Szelążek, O założeniu Kongregacji pod patronatem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 

16.III.1936, s. 2.. 
419 T. Łasznik, Wspomnienia, Malbork 26.X.1999, list cyt., s.1. 
420 Zob. M. Bartoszewicz, List do br. Grzegorza Sagana, list cyt., s. 1. 
421 A. Wołk, List do br. G. Sagana, list cyt., s. 1. 
422 U. Stańczyk, List do br. Grzegorza Sagana, list cyt., s. 2-3. 
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Karmelu, by modlitwą i ofiarą pomagać duchownym w ich apostolstwie. Wskazywano, 

że świętość kapłanów zależy w dużej mierze od naszych ofiar dnia codziennego 

i modlitw.
423

 

Formacja w duchu Św. Teresy dokonywała się także poprzez nawrócenia. Jeden 

z opisów znalazł się w prasie katolickiej i zapewne wywołał wśród czytelników 

refleksję nad własnym życiem. Pewien lekarz określający siebie agnostykiem podczas 

choroby swego sześcioletniego dziecka doznał łaski nawrócenia. Jego syn otaczał 

wielką czcią Świętą Teresę do tego stopnia, iż zasypiał z jej obrazkiem w dłoni, 

a relikwie wisiały nad jego posłaniem. Świadomy swej choroby i bliskiej śmierci modlił 

się z jeszcze większą gorliwością. Świadectwo małego czciciela Św. Teresy poruszyło 

serce ojca. Choroba i śmierć syna wyprosiły mu nawrócenie, tak iż w pewnym 

momencie odczuł, że jakaś tajemnicza siła pcha go w kierunku Boga. Stwierdził, iż Św. 

Teresie zawdzięcza swoją wiarę.
424

  

Tysiące uprzywilejowanych wstawiennictwem Św. Teresy, świadczą o deszczu, 

którym zraszała i wskrzeszała zamarłe serca do nadziemskiego życia. Posiew róż 

w postaci nawróceń, a także cudownych uzdrowień, były widocznymi znakami 

spełnienia się słów Chrystusowych: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do 

skończenia świata (Mt 28, 20b).
425

 

  

Z analizy powyższych treści wynika, iż ważnym aspektem w kształtowaniu 

młodego pokolenia było wychowanie w duchu małej drogi. Formacja młodych 

dziewcząt objęła szerokie kręgi w Kółkach Św. Teresy. Poprzez systematyczną pracę 

nad sobą, wyzbywanie się wad rozwijano cnoty typowe dla dzięcięctwa Bożego. 

Ważnym miejscem w ich życiu była systematyczna formacja sakramentalna. 

Rozważanie Ewangelii, lektura duchowa, budowanie się dobrym przykładem, 

powodowało wyraźne efekty. Wszelkie starania zmierzały do tego celu, aby Jezus był 

w centrum życia i aby z miłości do Niego wypływały wszelkie prace sumiennie 

wykonywane. Aktywność apostolska była naturalną konsekwencją pracy duchowej, 

                                                
423 Zob. P. Duchaussois, Radość misjonarzy, art. cyt., s. 18. 
424 Zob. ***, Nawrócenie lekarza, art. cyt., s. 4-5.  
425 Zob. A.P. Szelążek, Deszcz róż, kaz. cyt., s. 3, 4. Por. J. Zawadzki, Podziękowanie, ŻK 3(1933) nr 21 

s. 381; S.M., Echo czwartego kółka przy kościele św. Jakuba w Warszawie, ŻK 2(1931), nr 16 s. 254, 

A.P. Szelążek, List do Matki Agnieszki, Warszawa 16.X.1924, dz. cyt., s. 11-12; Tenże, List do Matki 

Agnieszki, Łuck 27.X.1931, dz. cyt., s. 78; ***, Stygmatyzowana z Konnersreuth, art. cyt., s. 190-195;  

A. Sorankiewicz, List do br. Grzegorza Sagana, list cyt.; M. Sobkowicz, Opis łaski, jaką mi 

wyświadczyła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, art. cyt., s. 10-12; ***, Uzdrowienie Tereski, art. cyt., s. 15. 
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gdyż poprzez modlitwę w różnych potrzebach wzrastała wrażliwość na drugich, tym 

samym mniejsze było koncentrowanie się na sobie. 

W duszach pobudzano szczerą, osobową wiarę, zachęcano do częstszej Komunii 

św. i modlitwy za kapłanów. Ważnym aspektem małej drogi było ukazywanie 

świętości, dostępnej dla wszystkich. Na podstawie świadectw diecezjan można 

stwierdzić, że zasiew formacyjny kultu Świętej Teresy wydał plon podczas represji 

sowieckiej, niektórzy ludzie byli szczególnie wdzięczni Św. Teresie za opiekę, a nawet 

ocalenie życia.  



 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Głos Kościoła, w postaci nauczania papieży, wykazał wartość przesłania Św. 

Teresy z Lisieux i jej wpływu na odrodzenie duchowe wiernych. W zamierzeniach 

Opatrzności oczywistym był fakt, że sława cichej karmelitanki poruszy serca wiernych 

różnych stanów, a jej doktryna zanurzona w Ewangelii przyniesie nowe światła. Już  

w dwa lata po kanonizacji Teresy diecezja łucka, najbardziej wysunięta na wschód 

Polski, wybrała ją na Patronkę, oczekując szczególnego wstawiennictwa.  

Celem powyższej pracy było ukazanie przesłania moralnego kultu Św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus w diecezji łuckiej w latach 1927-2007. Podstawową literaturę 

stanowiły publikacje, artykuły prasowe, rękopisy i osobiste świadectwa dotyczące 

omawianego zagadnienia w tym okresie. W pracy została wykorzystana metoda 

pozytywnego wykładu z elementami historycznymi.  

W pierwszym rozdziale zostały ukazane historyczne przesłanki tego kultu 

w diecezji. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt przyznania Św. Teresie patronatu 

nad diecezją. Szczególne w tym zasługi należy upatrywać w osobistym wysiłku 

Ordynariusza łuckiego, Ks. Biskupa A.P. Szelążka. Przepełniony duchem Świętej 

z Lisieux, zaszczepiał go wśród kapłanów i wiernych. Z racji przejęcia się duchowymi 

wskazaniami Świętej, na terenie diecezji, powstało wiele dzieł szerzących jej duchową 

drogę. Biskup łucki założył Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ze 

szczególnym charyzmatem dziecięctwa i propagowania go wśród ludzi. Prężnie działały 

Kółka Św. Teresy skupiające dzieci i młodzież żeńską, których założycielem był kapłan 

diecezjalny – ks. J. Majchrzycki. 

Zaznajamiano wiernych z duchowością Patronki. Przed jej wspomnieniem 

liturgicznym, organizowano w większych miastach nowenny i głoszono konferencje, 

aby przybliżyć jej doktrynę. Miejscem przekazywania tych wartości był nie tylko 

kościół, ale i szkoła, gdzie swój apostolat szerzyły naśladowczynie Św. Teresy. Swoją 

postawą i zaangażowaniem w życie Kościoła propagowały ducha małej drogi. 
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Na terenie diecezji, w większości kościołów, znajdowały się obrazy albo figury 

Świętej. Bardzo mocno potęgowały cześć do niej wiadomości o licznych nawróceniach 

i uzdrowieniach za jej przyczyną. Zebranie i przedstawienie tych świadectw, 

ukazujących wpływ kultu na formację diecezjan w duchu Świętej z Lisieux, stanowi 

szczególną wartość niniejszego studium. 

Do pogłębiania kultu przyczyniały się dostępne na terenie diecezji publikacje. 

Jednak większy wpływ miały artykuły pojawiające się w prasie, ponieważ były bardziej 

dostępne. Ukazywano w nich postać Świętej, jej codzienne zmagania. Jej przykład 

wśród wiernych rozbudzał życie duchowe i wprowadzał w świat wiary. 

Drugi rozdział został poświęcony ukazaniu postaw chrześcijańskich w duchu 

małej drogi. To ona odegrała szczególną rolę w duchowości Świętej, a w niej 

rozumienie miłości jako drogi do świętości, jako sposobu na świętość. Uznanie 

i umiłowanie swej małości przed Bogiem, bezgraniczna ufność w Miłosierdzie, 

pragnienie życia miłością i zawierzenie – oto kierunek tej prostej drogi. Kluczem do 

wejścia na nią była wewnętrzna postawa serca. Ważnym elementem kształtującym 

życie duchowe było dostrzeganie świętości jako dostępnej dla wszystkich ludzi, którą 

dotychczas pojmowano jako nieosiągalną. Formacja w duchu małej drogi polegała na 

zmianie dotychczasowego postrzegania Boga jako Sprawiedliwego Sędziego. 

Wpływała na zmianę sposobu myślenia ludzi, którzy byli dalecy od pojmowania 

Stwórcy jako dobrego, kochającego, miłosiernego i bliskiego Ojca.  

Realizacja postaw na tej drodze dotyczyła rozwoju cnót charakterystycznych dla 

dziecięctwa i wymagała stałej pracy nad ich osiągnięciem. Najważniejszą z nich była 

miłość. Z niej rodziła się dziecięca relacja do Boga, uznanie i powierzenie swej 

niemocy Bogu.  

Powyższą pracę zamyka rozdział trzeci, który został poświęcony formacji 

kapłanów, osób zakonnych i wiernych w duchu małej drogi na terenie diecezji. Biskup 

łucki w formacji kapłanów położył akcent na duchowy rozwój oparty na żywej wierze 

i zaufaniu wobec Boga. Kapłan powodowany gorliwością powinien dążyć do osobistej 

świętości i wskazywać ją innym. Podobne zadania zostały postawione osobom 

zakonnym. Ich osobisty rozwój duchowy na drodze życia konsekrowanego, zmierzał do 

praktykowania cech dzięcięctwa Bożego i wychowywania w tym duchu młodego 

pokolenia. Polegał on także na rozbudzaniu miłości oblubieńczej do Chrystusa 

i praktykowaniu wzajemnej miłości siostrzanej. Kolejną grupą objętą formacją były 

osoby świeckie. W niej widziano potrzebę kształtowania młodego pokolenia na 
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zasadach małej drogi. Zachęcano do modlitwy i składania ofiar dnia codziennego za 

kapłanów i misje. Pobudzano do aktywnego życia sakramentalnego, ukazując duchowe 

skarby częstego przystępowania do Sakramentu Eucharystii. Wywierało to znaczny 

wpływ na formowanie się postaw i sumień ludzkich.  

Reasumując można stwierdzić, że Św. Teresa jako postać o niezwykłej sile 

duchowej, stała się szkołą życia wewnętrznego, duszą wszelkiego apostolstwa, a nawet 

źródłem, z którego wypływają potężne pragnienia, modlitwy i ofiary. Jej doktryna 

wpłynęła na duchową przemianę świata. Wyszła naprzeciw wezwaniu Chrystusa  

i Kościoła. Jej droga rzeczywiście przyczyniła się do duchowego odrodzenia wiernych.  

Trudnością w pisaniu tej pracy była niemożność odnalezienia części artykułów, 

które zaginęły w okresie wojennym. Z tego powodu niniejsze studium nie objęło 

wszystkich publikacji wydawanych w diecezji w badanym okresie czasu. Dla 

ubogacenia pracy zostały opracowane i rozesłane ankiety skierowane do 

duchowieństwa na temat kultu w diecezji. Niestety, poza jedną, nie znalazły one 

odzewu. 

W tym miejscu wypada postawić pytanie, czy dokonana synteza poruszanych 

problemów w tekstach źródłowych jest wystarczająco pełna? Wydaje się, że praca stanowi 

przyczynek do dalszej, bardziej pogłębionej analizy podjętej problematyki. Interesującym 

polem dalszych badań byłoby pochylenie się nad rozwojem kultu Św. Teresy na terenie 

całego kraju. Ciekawe byłoby także całościowe opracowanie dotyczące powstania, 

rozwoju i formacji w Kółkach Św. Teresy na terenie Polski, z uwzględnieniem czasów 

współczesnych.
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Mapa Wołynia z lat przedwojennych, obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Patronki 

diecezji i portret Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka. 
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Formularz zawierający prośbę o ustanowienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką 

diecezji łuckiej, podpisany przez mieszkańców parafii Dubno. 
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L.P. Parafia Ilość osób  L.P. Parafia Ilość osób 

1.  *** 15  43.  Niewirków 38 

2.  Aleksandria 42  44.  Noworodczyce 15 

3.  Annowola 22  45.  Nowy Wiśniowiec 37 

4.  Beresteczko 69  46.  Nowy Zahorów 20 

5.  Berezne 48  47.  Ołyka  60 

6.  Bereźnica 18  48.  Opalin 23 

7.  Białozórka 25  49.  Ostróg 33 

8.  Binduga 28  50.  Ostrówki 16 

9.  Boremel 50  51.  Poryck 18 

10.  Bucyń 20  52.  Potasznia 37 

11.  Dąbrowica 24  53.  Powursk 20 

12.  Dederkały 31  54.  Przewały 25 

13.  Drużkopol 25  55.  Ptycza 29 

14.  Dubno 64  56.  Radziwiłłów 24 

15.  Hołoby 29  57.  Rafałówka 30 

16.  Horochów 19  58.  Ratno 19 

17.  Huta Stepańska 25  59.  Rokitno 27 

18.  Jałowicze 25  60.  Rożyszcze 29 

19.  Kamień Koszyrski 38  61.  Równe 29 

20.  Katerburg 50  62.  Sarny 36 

21.  Kisielin 23  63.  Sielec 29 

22.  Kiwierce 29  64.  Skurcze 42 

23.  Kołki 15  65.  Sokul 28 

24.  Koniuchy 32  66.  Swojczów Włodz. 29 

25.  Horyńgród 17  67.  Szelwów 8 

26.  Korytnica 28  68.  Szpanów 13 

27.  Kostopol 38  69.  Szumbar 20 

28.  Kowel 10  70.  Szumsk 56 

29.  Krzemieniec 37  71.  Tajkury 32 

30.  Litowiż 33  72.  Targowica 29 

31.  Luboml 26  73.  Torczyn 22 

32.  Ludwipol 38  74.  Tuczyn 22 

33.  Łanowce 32  75.  Turzysk 47 

34.  Łokacze 13  76.  Uściług 22 

35.  Łuck - Kapituła  7  77.  Wiszenki 24 

36.  Łysin 29  78.  Wiśniowiec 22 

37.  Maciejów 22  79.  Włodzimierz 94 

38.  Maniewicze 25  80.  Workowicze 21 

39.  Międzyrzec 20  81.  Zabłotce 19 

40.  Mizocz 25  82.  Zaturce 11 

41.  Młynów 26  83.  Zdołbunów 32 

42.  Nieświcz 14  84.  Zofiówka 15 

  RAZEM 2408 

Lista z podpisami parafian złożonymi na prośbie do Stolicy Apostolskiej o przyznanie 

Św. Teresie patronatu nad diecezją łucką. 
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Ks. Bp A.P. Szelążek, Prośba o zatwierdzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 

Patronkę Diecezji Łuckiej, tłum. ks. S. Strękowski. 

 



 

Ojcze Święty, 

Wierny lud katolicki diecezji łuckiej w Polsce, razem ze swoimi pasterzami 

i mną niżej podpisanym biskupem łuckim, do stóp Waszej Świątobliwości upada, 

pokornie ośmiela się prosić o potwierdzenie wyboru Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 

na Patronkę tejże diecezji. 

Płomień Niebieski, który został przyniesiony ludziom poprzez słowa Waszej 

Świątobliwości w bulli „Vehementer exultamus hodie”, te modlitwy i prośby 

zainspirował. Wiele bowiem niebezpieczeństw zagraża zdrowiu dusz na ziemi 

wschodniej Polski ze względu na bardzo zintensyfikowaną agitację nieprzyjaciół Boga, 

ze względu na trudności związane z duszpasterstwem, ze względu na następstwa zła 

przyniesione przez burzę niedawnych walk i wojen, które naruszyły porządek 

społeczny.  

Powszechne przekonanie wyłania się w tych miejscach, że konieczna jest 

szczególna opieka i pomoc Niebios do odwrócenia zła, które w naszych czasach Boska 

Opatrzność ze swego miłosierdzia tak wspaniałe narzędzia ludziom przeznaczyła. 

Wszystkie również myśli i serca ku temu są zwrócone, gdzie opieka taka jest 

inspirowana przez Ducha Świętego, że należy szukać jej, na co wskazują słowa zachęty 

zapisane w bulli.  

Niech Wasza Świątobliwość raczy łaskawie potwierdzić ten wybór, który swoim 

zwyczajem poprzez żarliwe głosowanie Kapituły Katedralnej Łuckiej przez lud 

katolicki, te prośby w tym liście są przedkładane, zgodnie z wymogami kan. 1278 

Kodeksu Prawa Kanonicznego i dekretu papieża Urbana VIII z dnia 23 marca 1630 r. 

Ośmiela się również biskup łucki prosić, aby Wasza Świątobliwość pozwoliła 

celebrować w tej diecezji jako święto I klasy, z własnym officium i mszą, już przez 

Waszą Świątobliwość zatwierdzoną w dzień narodzin dla nieba Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dnia 30 września, której uroczystość mogłaby być przeniesiona na 

następną wolną niedzielę 

 

Łuck, dnia 4 kwietnia 1927 roku 

Pozostając u podnóżka stóp  

Waszej Świątobliwości 

Adolf Szelążek, biskup łucki 
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Kard. A. Vico, Dekret promulgujący św. Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką diecezji 

łuckiej, tłum. S. Strękowski. 



Święta Kongregacja  

Kultu Bożego 

 

Łuck 

 

Przesławny i Najdostojniejszy Ksiądz Adolf Szelążek, Biskup Łucki, 

Najświętszemu Panu Naszemu Papieżowi Piusowi XI przedstawił sprawę, że w diecezji 

łuckiej św. Stanisław Biskup i Męczennik jest czczony jak główny Patron. Odtworzona 

niedawno mocą konkordatu Diecezja Łucka i oddzielona od diecezji Żytomierskiej 

i Kamienieckiej, kler i lud Łucki samego Najświętszego Pana pokornie prosili, aby św. 

Teresę od Dzieciątka Jezus jako patronkę na równi z patronem głównym św. 

Stanisławem, Biskupem i Męczennikiem raczył ustanowić, dlatego, żeby bardziej 

konieczną i potrzebną pomocą tej dziewicy w bardzo trudnych zadaniach diecezji był 

wspomagany oraz wzrost kultu tejże świętej bardzo został rozpowszechniony dla 

utrwalenia miłości Boga w duszach wiernych. Najświętszy Pan Nasz, tę prośbę 

przekazaną za pośrednictwem Kardynała Prefekta Kongregacji Kultu Bożego trwale 

przyjmując, św. Teresę od Dzieciątka Jezus na równi z głównym patronem św. 

Stanisławem Biskupem i Męczennikiem w diecezji Łuckiej zadeklarował i ustanowił,  

z wszelkimi prawami i przywilejami liturgicznymi, które Patronom głównym są 

przypisane, i jej doroczne święto ustanowił dnia 3 października z podwójnym rytem 

pierwszej klasy ze wspólną oktawą, przy zachowaniu innych rubryk i postanowień 

uściślonych i nie stojących w sprzeczności z czymkolwiek. 

Dnia 14 grudnia 1927. 
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Kółko Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Poczajowie na Wołyniu. 

 

 

 
 

Kółko Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy parafii Wszystkich Świętych  

z założycielem – ks. Janem Majchrzyckim. 


