
CHCEMY KOCHAĆ ZBAWICIEL A 
JAK ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JE ZUS
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Z  narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z  Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja 
poczęła z Ducha Świętego. Józefowi ukazał się we śnie anioł i po-
wiedział: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi. 
Porodzi Ona Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi 
swój lud od jego grzechów». A stało się to, aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami».

na podstawie: Ewangelia według św. Mateusza 1, 18-24a

Wierzę, że Pan Jezus jest Bogiem. 
On dla naszego zbawienia zstąpił 
z nieba i za sprawą Ducha Świę-
tego przyjął ciało z Maryi Dzie-

wicy i stał się człowiekiem.

Boga nikt nigdy nie widział; [Syn Boży, 
Bóg-Człowiek], o Nim pouczył.
na podstawie: Ewangelia według św. Jana 1, 18

Oto narodził się Zbawiciel, Syn Boży – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

Prawdziwym Ojcem Pana Jezusa jest Bóg. Jego Mamą jest Maryja. 
Święty Józef był Opiekunem Jezusa.

Kogo 
zapowiadał 

prorok, gdy mówił: 
„Emmanuel, to znaczy 

Bóg z nami”? 
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Syn Boży stał się człowiekiem, aby każdy z nas mógł być bliżej Boga i stawać się świę-
tym. Zrozumiała to mała dziewczynka we Francji. Pokazała, jak wiele możemy zro-
bić, kochając Jezusa. Ta dziewczynka to święta Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Mała Teresa urodziła się w rodzinie Państwa Martin. 
Była to wspaniała, kochająca się rodzina.

Gdy miała cztery i pół roku, jej mama 
zmarła. Mała Tereska bardzo ciężko 

to przeżyła. Stała się bardzo płaczliwa. 
Najpierw kaprysiła, a potem płakała 

z żalu, że była taka marudna.

Była też rozpieszczana. Wszystkie
jej zachcianki były spełniane. Nawet 
gwiazdy nazywała swoim imieniem.
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Jednak Teresa długo była bardzo 
dziecinna. Gdy miała czternaście 
lat, przypadkiem usłyszała, że 
nie dostanie już prezentów, które 
w Święta otrzymywały dzieci. Ze-
brało jej się na płacz, a jej starsza 
siostra spodziewała się awantury. 
Jednak Teresa, ku zdumieniu sio-
stry, opanowała się i uśmiechnęła. 

Ogarnęła ją wtedy nowa, nie-
znana siła. Nie była już tą samą, 
nadąsaną z byle powodu dziew-
czynką. Jezus uzdrowił ją z cho-
roby duszy: ciągłych zmartwień 
i płaczliwości. Było to 25 grudnia, 
w same święta Bożego Narodzenia.

Już wtedy pragnęła całym sercem 
robić to, czego pragnął dla niej 
Jezus. Wpatrywała się w Dzieciątko 
Jezus i marzyła, by stać się Jego 
ukochaną zabawką. To znaczy, że 
chciała być posłuszna we wszyst-
kim Jezusowi, aby cieszyć Go, jak 
zabawki cieszą dzieci. 
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Teresa od małego chciała zo-
stać siostrą zakonną i modlić się 
za grzeszników. Musiała jednak 
poczekać, aż urośnie, bo była za 
młoda. Wkrótce jednak wstąpiła 
do klasztoru. Pragnęła zostać 
wielką świętą, czyli bardzo kochać 
Boga, najmocniej jak się da!

Ale jak stać się świętą? Teresa znalazła najprostszy sposób, który nazwała „małą 
drogą” świętości. Pokonywała swoje słabości, choć było to trudne. Cierpliwie znosiła 
osoby niemiłe i złośliwe. Nie kłóciła się, nawet gdy miała rację. Znosiła ból i cierpie-
nie bez narzekania. Najprostsze prace starała się wykonywać najlepiej, najstaranniej 
jak potrafiła. Wszystko przyjmowała z miłością do ludzi i przede wszystkim do Je-
zusa. Zmarła młodo na groźną chorobę płuc, gruźlicę. 

Teresa od Dzieciątka Jezus jest świętą 
i doktorem Kościoła. To znaczy, że była 
obdarzona szczególną Bożą Mądrością 
i od niej możemy uczyć się kochać Jezusa.

NASZA MODLITWA
Święta Tereso od Dzieciątka 
Jezus, pomóż mi kochać Je-
zusa tak, jak Ty Go kochałaś. 
Pomóż mi iść twoją „małą 
drogą” świętości.

23


