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Seria: Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 35 
Podseria: Doktorki Kościoła 
 
 

Święta Teresa z Lisieux1 - francuska 
karmelitanka bosa „popularna” w Polsce 
 

__________________________________________________________________________________ 

Omawiane/Polecane książki: 
[1] Jolanta Grabowska-Markowska: Na moście w Alençon. Podtutuł na stronie 

wewnętrznej: Krótki żywot Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, 
Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017. 

[2] Guy Gaucher OCD2 : Dzieje życia. Podtutuł na stronie wewnętrznej: Siostra Teresa 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, WKB (Wydawnictwo Karmeltów 
Bosych), Kraków 2017. 

[3] Br. Francis Mary Kalvelage FI (red.): Święta Teresa z Lisieux. Doctor Małej Drogi, 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz, 2010. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Heroiną kolejnego odcinka jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, 

znana też jako Mała Teresa, Mały Kwiatek; a właściwie była to młoda francuska dziewczyna  

o nazwisku  Marie Françoise Thérèse Martin. Urodziła się w dniu 2-go stycznia 1873  

w Alençon (Francja), a zmarła 30-go września 1897 w Lisieux (też we Francji). Żyła zatem 

tylko, tylko 24 lata. 

Dlaczego jest w serii? Bo jest w podserii kobiet z tytułem „Doktor Kościoła”, może 

„Doktorka Kościoła”??. Myślę, że wszyscy powinni wymyślać żeńskie wersje polskich 

wyrazów, język musi się zmieniać – jak mówił prof. Miodek – warto brać pod uwagę „uzus”, 

czyli po prostu język codzienny. Eseista uczy się hiszpańskiego – tam nie ma problemu każdy 

rzeczownik ma wersję męską i żeńską (oprócz kilku wyjątków): np. enfermera/ enfermero 
                                                           
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_z_Lisieux; informacja z Wikipedii 

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Karmelici_bosi;  informacja z Wikipedii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1873
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1897
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lisieux
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_z_Lisieux
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karmelici_bosi
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(pielęgniarka, pielęgniarz); /profesora/profesor (profesorka, profesor); vendadora/vendador 

(sprzedawczyni/sprzedawca), przy czym końcówki są absolutnie proste w porównaniu do 

języka polskiego. Ale po ostatnich ekscesach w Sejmie, należy być ostrożnym i sprawę tę 

rozłożyć na wiele, wiele lat, licząc na utarcie się powszechne pewnych wyrazów. Mężczyźni też 

mogą mieć pretensje do naszego języka – czy mężczyzna to może być <<sędzia>> czy raczej 

sędzin, sędzic, a może sędziowiec. Po hiszpańsku jest un policia oraz una policia – czyli 

policjant i policjantka, ale my nie mamy rodzajników. 

 

Dlaczego w tytule użyto słowa „popularna”?  Oczywiście trudno mierzyć święte 

‘popularnością’ – to nie są celebrytki! Eseiście chodzi o to, iż jest wiele parafii w Polsce oraz 

świątyń pod Jej wezwaniem3  

 

Polecane są trzy książki na raz. Pierwsza [1] ma tytuł ze słowem ‘most’ jak „na moście w 

Avignon”, o którym spiewała Ewa Demarczyk4. Kim jest autorka książki?? To „Kawaler 

Orderu Uśmiechu”5, lekarka pracująca w Hospcjum Cordis im. Św. Teresy w Janowie w 

dzielnicy Katowic – Jolanta Grabowska-Markowska.  Odkrywanie osobowości Patronki 

ośrodka doprowadziło panią doktor do napisania tejże książki. Co za historia!!! Jedyna  

w naszej serii. Pierwsze zdanie ze wstępu: „ Świętą Teresę odnalazłam na początku swojej 

życiowej drogi, a raczej to ona onalazła mnie […]”.  Warto poklikać, aby zdobyć informacje  

o autorce. To wyjątkowa osoba, mimo w/w orderu jest pewnie zupełnie nieznana. 

Książka [1] ma twarde okładki, 211 stron, wysmakowana (niezwykle starannie przygotowana) 

szata graficzna tzn. układ rozdziałów, rysunki rysikiem, zdjęcia archiwalne, wycinki z gazet, 

wiersze /patrz str. 115/, nietypowe numery stron, cytaty samej Świętej oraz o Niej itd. Na 

okładce mamy zdjęcie twarzy Świętej, okładka jest czarno-biała, jak też wszystkie rysunki  

i zdjęcia w całej książce. Tytuł mówi o mieście urodzenia, a przydomek ‘z Lisieux’ odnosi się 

do miejsca działalności jako zakonnicy oraz miejsca śmierci. 

 Druga książka [2] też jest niezwykle ciekawa. Autor jest zakonnikiem – karmelitą 

bosym, biskupem pomocniczym diecezji Bayeux i Lisieux. Okładki są miękkie, na przedniej 
                                                           
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Parafie_pod_wezwaniem_%C5%9Bw._Teresy_od_Dzieci%C4%85tka_Jezus;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_%C5%9Bw._Teresy_od_Dzieci%C4%85t
ka_Jezus;  
4 https://www.youtube.com/watch?v=mvGkrwzVdVY; piosenka do odsłuchania. 
5 https://www.wikiwand.com/pl/Lista_Kawaler%C3%B3w_Orderu_U%C5%9Bmiechu#/G; Kawaler czy Kawalerka, a może 
Dama Orderu Uśmiechu, na pewno Dama. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Parafie_pod_wezwaniem_%C5%9Bw._Teresy_od_Dzieci%C4%85tka_Jezus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_%C5%9Bw._Teresy_od_Dzieci%C4%85tka_Jezus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%9Awi%C4%85tynie_pod_wezwaniem_%C5%9Bw._Teresy_od_Dzieci%C4%85tka_Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=mvGkrwzVdVY
https://www.wikiwand.com/pl/Lista_Kawaler%C3%B3w_Orderu_U%C5%9Bmiechu#/G
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stronie okładki także zdjęcie naszej Heroiny, ma mały zeszytowy format, 304 strony. 

Przedmowa zaczyna się od słynnego zdjęcia zrobionego  podobno w dniach zgłoszenia się do 

klasztoru, z dziwnym uczesaniem z kokiem dodającym dorosłości!!! Pierwsze zdanie ze 

wstępu: „Ta niewielka książeczka […] miała siedem wydań francuskich oraz została 

przetłumaczona na dwadzieścia innych języków”. 

 

Książka [3] to dzieło historyczne oraz teologiczne, gdzie badacze opisują różne aspekty Jej 

życia i Jej pism, dodano iż wymieniony odpowiedzialny za książkę – jest jej redaktorem. 

Rozdział na stronach 106-114, zatytułowany jest „Papież Jan Paweł II ogłasza Św. Teresę 

Doktorem Kościoła”. Dokonał tego 19 października 1997, a zapowiedział w sierpniu 1997  

w czasie Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. W tymże rozdziale jest okolicznościowa 

homilia  oraz  zdjęcia, a także formuła ogłoszenia nowego Doktora Kościoła. Zdjęcia w całej 

książce są czarno-białe, okładki są miękkie. Napis na przeniej okładce jest wyciśnięty, 

wypukły, pozłacany. Papier jakby trochę żółtawy, nie jest śnieżno biały. Strony 221-224 

(końcowe) zawierają Ważne Daty z Biografii Bohaterki.  

 

Czas zatem przejść do informacji o Bohaterce odcinaka. Była 8-mym dzieckiem swoich 

rodziców Zelii i Ludwika Martin. Oni sami są uznani (przez kościół katolicki) za świętych6. 

Mama Zelia urodzona w 1831 roku była koronczarką, bizneswoman, bo prowadziła pracownię 

kononczrską zatrudniając inne kobiety. Zdobyła medal za piekno swoich wyrobów. Ojciec 

Ludwik urodził się w 1823, był  zegarmistrzem. Stare, stare dzieje prawie 200 lat temu. 

Wydaje się, że mogli w miarę dobrze żyć, koronki były modne, zegary były gorszej jakości niż 

dziś. Ciągle wymagały napraw. 

 

Ze zdjęć wynika, że mieli ładny dom. Mieli w sumie 8-ro dzieci, trójka zmarła w dzieciństwie. 

Pięć córek zostało zakonnicami, a Teresa nawet przed dojściem do pełnioletności.  

Na początku odmawiano Jej przyjęcia, zakon uważał, że może nie jest to decyzja dobrze 

przemyślana. Chciano sprawdzić Jej determinację oraz stałość w tejże kwestii. W  końcu 

przyjęto ją. Okazuje się, dalej kształciła się w klasztorze, czytając wiele książek. Siostry 

zakonne uznały Jej wiedzę oraz cechy charakteru, czyniąc odpowiedzialną za nowicjat nowych 

                                                           
6 https://pl.aleteia.org/2016/10/18/on-zegarmistrz-ona-koronczarka-ludwik-i-zelia-martin-swieci-rzemieslnicy-
codziennosci/; o rodzicach Bohaterki. 

https://pl.aleteia.org/2016/10/18/on-zegarmistrz-ona-koronczarka-ludwik-i-zelia-martin-swieci-rzemieslnicy-codziennosci/
https://pl.aleteia.org/2016/10/18/on-zegarmistrz-ona-koronczarka-ludwik-i-zelia-martin-swieci-rzemieslnicy-codziennosci/
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kandydatek do zakonu. Wydaje się, że miało to związek z wychowaniem w domu rodzinnym, 

szcunku rodziców dla dzieci oraz kupujących wyroby, sąsiadów, generalnie zwykłych ludzi. 

Rodzice byli kanonizowani przez Papierza Franciszka w 2015 roku. 

 

Książka [1] jest uroczo zdobiona, ma zdjęcia adekwatne do każdego okresu i wydarzenia w 

życiu naszej Heroiny. Są zdjęcia Jej samej oraz z siostrami, razem z pojedynczymi. Mama 

wcześnie umarła i ojciec sam wychowywał dzieci. Przed pierwszą komunią była na 3-dniowych 

rekolekcjach w opactwie. Świadczy to, że nie żałowano pieniędzy na córki i dbano o ich 

poważne, głębokie wychowanie religijne (w 1990 było 30 tys. mieszkańców w Alencon). 

Zatem 150 lat wcześniej chyba trochę mniej. Zatem raczej małe. Po pierwszej Komunii św. 

zaczęła działać w organizacji Dzieci Maryji. Ojciec popierał, zachęcał ? wszyscy podkreślają, że 

szanował decyzje córek. 

Nasza Heroina odesłana z zakonu, pojechała do Rzymu, do Papieża, aby prosić go o 

poparcie. Co za determinacja!!!! Ten jednak odesłał Ją do Francji do domu, z radą aby słuchała 

przełożonych. Na pamiątkę wizyty dostała medal Leona XIII7. 

 

Nie ma co opisywać życiorysu, ani pism. Każdy może lub nie sięgnąć po jedną z omawianych 

książek. Katoliccy, z kolei, mogą studiować religijny aspekt Jej pism. Zmarła ze względu na 

chorobę gruźlicę.  Co za straszna choroba, dziś po szczepieniach nie chorujemy. 

 

Klasztor był w mieście Lisieux, zmarła właśnie tam i znana jest jako Teresa z Lisieux, choć 

wiele lat mieszkała w Alencon. 

 

Pisała teksty np. Dzienniczek Duszy8. Kto chce może wyklikać w internecie. Jej teksty były 

zgodne z Biblią, co oznacza, że Jej samokształcenie było niezwykle poważne, a także świadczy 

o Jej niezwykłwj mądrości. 

 

Warto przeczytać Homilię Św. Jana Pawła II, [3] który uzasadniał dlaczego może Ona być 

Doktorem Kościoła. Dziś sam „Polski Papież” ma dąstapić tego zaszczytu. 

                                                           
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_XIII; o papieżu. 

8 https://www.karmel.pl/dzieje-duszy-2/; można przeczytać tekst – na portalu sióstr Karmelitanek. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_XIII
https://www.karmel.pl/dzieje-duszy-2/
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ZDJĘCIA  

WYKONANE jak zwykle PRZEZ AUTORA  

ZWIĄZANE Z FRANCUSKIMI MIEJSCAMI  PIELGRYMKOWYMI  
 

LOURDES 
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Lourdes – tzw. katolickie Las Vegas; 

poniżej: widok na zamek górujący nad miastem 
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Kamienica  
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Grota u podnóża Kościoła 
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Schody do kościoła  

 

Nowa świątynia gdzie może się pomięścić kilka tysięcy wiernych 
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Ars – inne, mniej znane francuskie miejsce pielgrzymkowe 

 
Kościół w Ars nad ranem 
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Pomnik Św. Jana – proboszcza z Ars 

 

 
Uliczka w miasteczku, dom proboszcza 
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Do sanktuarium przybywają pielgrzymki z Polski… 

 

 

Parafia Św. Teresy w Mikulczycach (dzielnicy Zabrza) 

Po lewej widok na fasadę kościoła 
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DODATEK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zO8CeaYeBLc; deklaracja zakonnicy o swojej drodze do zakonu. 

https://www.youtube.com/watch?v=POCKk2fPwFw; deklaracja zakonnicy o swojej drodze do 

zakonu. 

 

Una monja, a toda velocidad en una bici por las carreteras gallegas. 
//Polska zakonnica w Hiszpanii, w drodze do Santiago de Compostela, w Galicji.// 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ8kEMybax4;  

https://www.youtube.com/watch?v=VjGp0wpjF-Y;  

https://www.youtube.com/watch?v=ZADW6nBQeQA;  

Cytat z EL PAIS 

„Una bicicleta urbana equipada con una pequeña cesta en la parte delantera. Encima de ella, una 

monja vestida con el hábito y unas chanclas conduce a toda la velocidad por una carretera del norte 

de España. Así es como se encontraron un conductor y su acompañante hace unos días a una 

religiosa, de origen polaco, que completaba el Camino de Santiago junto a una compañera,” 

https://www.youtube.com/watch?v=zO8CeaYeBLc
https://www.youtube.com/watch?v=POCKk2fPwFw
https://www.youtube.com/watch?v=DQ8kEMybax4
https://www.youtube.com/watch?v=VjGp0wpjF-Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZADW6nBQeQA

