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Czytanie pism Teresy od  Dzieciątka Jezus  

Rocznice  terezjańskie  2023-2025 

2023: Rękopis A 

Zestawienie informacji: Prezentacja 

W 2023 r. będziemy obchodzić 150. rocznicę  urodzin Teresy od Dzieciątka Jezus (2 stycznia 1873 

r.), a także pierwszą setną rocznicę jej beatyfikacji (29  kwietnia 1923 r.), a w 2025 r. pierwszą setną rocznicę 

jego kanonizacji (17 maja 1925). Z tej okazji Kapituła Generalna Karmelitów Bosych, obradująca w Rzymie 

od 30 sierpnia do 14 września 2021 r., postanowiła zaproponować Zakonowi cykl czytania pism św. Teresy. 

Aby wprowadzić tę decyzję w życie, dlatego Definitorium Generale przygotowało, we współpracy z 

Prowincją  Paryską, program czytania i refleksji nad rękopisami autobiograficznymi i innymi pismami 

Teresy. Najlepiej będzie to zrobić w kontekście dialogu wspólnotowego. Podział  jest następujący: 

- Rok 2023 : rękopis A 

- Rok 2024 : Rękopisy B i C  

- Rok 2025 : Modlitwy i inne teksty. 

Każdego roku zaproponowanych zostanie 8  wybranych tekstów. Towarzyszyć im będzie krótki ko-

mentarz i kilka pytań, mający na celu pobudzenie refleksji i dialogu. Głównym celem jest uświado-

mienie nam aktualności doświadczenia i przesłania Teresy od Dzieciątka Jezus dla nas dzisiaj.  

Byłoby dobrze, gdyby spotkanie wspólnoty poprzedziło czytanie i osobiste rozważanie tekstu Teresy . 

Spotkanie mogłoby odbyć się w następujący sposób: 

1. Czytanie tekstu. 

2. Jeden z uczestników, który już przygotował  swoje wystąpienie, przedstawia  tekst za  pomocą 

karty do czytania (i innych podpór , jeśli to konieczne).  

3.  Dialog wspólnotowy  na temat tekstu, przebiegający w następujący sposób: 

a. Co mówi tekst?  Zrozum treść i podstawowe znaczenie tekstu Teresy. 

b. Co  mówi nam  dzisiaj tekst?  Uchwyć  znaczenie  (społeczne, kościelne, duchowe...) tekstu.  

c. Co  mówi mi tekst?  Aktualizuj i stosuj tekst w życiu osobistym i wspólnotowym.  

Celem tej podróży jest umożliwienie Teresie mówienia do nas, zadawania pytań, zachęcania nas i 

przyjmowania jej, aby oświetlała i potwierdzała naszą osobistą i wspólnotową podróż. Zaproponowane pyta-

nia są zatem jedynie orientacyjne i mogą  ewentualnie towarzyszyć osobistej medytacji i dzieleniu się wspól-

notą.  

Na rok 2023  teksty zostały wybrane z manuskryptu A są następujące: 

1. Wyśpiewać Zmiłowania  Pańskie  (Rps A, 2r-4r) 

2. Uśmiech Dziewicy  (Rps A, 29v-31v) 

3. Łaska Bożego Narodzenia (Rps A, 44r-45v) 
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4. Modlitwa za Pranziniego (Rps A, 45v-46v) 

5. Choroba  ojca  i opatrunek Teresa (Rps A, 71r-73v) 

6. Na falach  zaufania i miłości (Rps A, 80r-81v) 

7.  Śmierć ojca i wstąpienie Celiny do Karmelu (Rps A, 81v-83v) 

8. Ofiara dla miłosiernej miłości  (Rps A, 83v-84v) 

(Teksty Teresy  pochodzą z: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Doktor Kościoła, Dzieje duszy, Złota 

seria, t. 10,  WKB, Kraków 2013).  

Ogólne wprowadzenie: Pochodzenie manuskryptu A  

Pewnego zimowego wieczoru, gdy cztery siostry Martin zbierają się w jedynym ogrzewanym po-

mieszczeniu klasztoru, Teresa przywołuje wspomnienia z dzieciństwa.   Siostra Maria od Najświętszego Serca 

Pana Jezusa zasugerowała Matce Agnieszce, ówczesnej przeorysze, aby poprosiła Teresę o napisanie wspo-

mnień. Matka Agnieszka przyjęła ją i zleciła jej napisanie tej historii na dzień  jej święta, 20 stycznia 1896 

roku. 

W Karmelu w Lisieux są cztery siostry Martin: przede wszystkim najstarsza, Maryja, która przyjęła 

imię zakonne Siostra Maria od Najświętszego Serca, urodzona w 1860 r. i wstąpiła do Karmelu w 1886; potem 

jest Paulina, Siostra Agnieszka od Jezusa, urodzona w 1861 r., wstąpiła do Karmelu  w 1882 r. i przeorysza 

po raz pierwszy w 1893 r.; jest też Celina, siostra Genowefa del Volto Santo, urodzona w 1869 r., wstąpiła do 

Karmelu  po śmierci ojca w 1894 r.; Jest wreszcie Teresa: Siostra Teresa  od Dzieciątka Jezus i  Najświętszego 

Oblicza, urodzona 2 stycznia 1873 r. w Alençon, wstąpiła do Karmelu  w wieku 15 lat 9 kwietnia 1888 r. Do 

nich dołączy kuzynka: Maria Guérin, siostra Maria Eucharystii, urodzona w 1870 r. i wstąpiła do Karmelu   w 

1895 r. Teresa będzie więc jej nauczycielką nowicjatu. 

 Teresa, obawiając się, że pisanie wspomnień doprowadzi  ją do zbytniego dbania o siebie, rozumie, 

że może to być opatrznościowe zaproszenie do "śpiewania Zmiłowań Pańskich". W tej chwili ma zaledwie 

dwadzieścia dwa lata, ale po siedmiu latach życia spędzonych w Karmelu może już ze zdumieniem zmierzyć 

całą przebytą podróż. W tym samym roku 1895 to uczucie przepełnionej wdzięczności 

doprowadziło ją  do całkowitego oddania się miłosiernej Miłości Mis (9 czerwca  1895 r.). Teresa wypełnia 

więc mały czarny zeszyt z  85 kartkami, napisanymi po obu stronach (dla tekstów,  które będziecie czytać, 

mamy zatem  Rps dla rękopisu, a następnie nazwę rękopisu –  A, B lub C – i wreszcie odpowiednia strona  ze 

wskazaniem r[ecto]/przód lub v[erso]/ tył), w której opowiada  nie tyle rodzinne wspomnienia, które opowiada 

jej siostra  zasugerował, ale "miłosierdzie Pana"  wobec niego. 

20 stycznia 1896 roku Teresa w milczeniu złożyła swój pierwszy rękopis przed swoją przeoryszą. 

Dzieje się to w chórze, zanim  rozpocznie się godzina cichej modlitwy. Teresa  nie będzie zabiegać o  żadne 

wrażenie na temat tego dzieła, ze swej strony Matka Agnieszka nie będzie już o nim mówić. 

Rękopis A jest długim dziękczynieniem Teresy za jej dzieciństwo i młodość, w rodzinie i w Karmelu. 

Uzupełnia go, gdy wkracza w pełną duchową dojrzałość. 
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