
 

Dlaczego kocham Cię, Maryjo?



 



 

 
 
 

4 
Dlaczego kocham Cię, 

Maryjo? 
RozwaŜania maryjne 

ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus 

4 
 
 
 
 
 

 
FLOS CARMELI 

POZNAŃ 2010



 

Redakcja 
Wojciech Ciak OCD 

W opracowaniu wykorzystano teksty  
s. Janiny Immakulaty Adamskiej OCD 
o. Jana Malickiego OCD 

 

Imprimi potest 
o. Roman Jan Hernoga OCD, Prowincjał 
Warszawa, dn. 30.03.2010 r., L.dz. 42/P/2010 

 

Wydawca 
FLOS CARMELI Sp. z o.o. 
Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych 
ul. Działowa 25, 61-747 Poznań 
tel.: 61 856 08 34 
wydawnictwo@floscarmeli.pl 
www.floscarmeli.pl  

Okładka 
Obraz Maryi z kościoła Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (Młynary) 

 

ISBN 978-83-61727-82-8 



 

 4  
„Jak bardzo kocham  

Najświętszą Maryję Pannę” 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

4



 



 

7 

1. Kocham Cię, Maryjo 

Teresa Martin urodziła się w 1873 roku 
w Alençon we Francji. Wychowała się w po-
boŜnej rodzinie chrześcijańskiej. W piętnastym 
roku Ŝycia wstąpiła do Karmelu, gdzie otrzymała 
imię Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego 
Oblicza. śarliwa w słuŜbie BoŜej, wszystkie swe 
obowiązki zakonne – nawet najmniejsze i naj-
bardziej banalne czynności – wykonywała razem 
z Maryją w duchu sprawiania radości Jezusowi, 
jako wyraz swej gorącej ku Niemu miłości.  

Owocem kontemplacyjnej modlitwy Teresy 
jest jej teologia miłosierdzia BoŜego, związana 
z „odkrytą” przez nią „małą drogą dziecięctwa 
duchowego”, która dokonała prawdziwego prze-
wrotu w świecie ducha. Sercem tej drogi jest 
jej oddanie się na ofiarę Miłości Miłosiernej 
w duchu ekspiacji za odrzuconą miłość Boga 
oraz dla uproszenia miłosierdzia dla dusz idą-
cych na zatracenie. Jedną z największych in-
tencji Teresy, której poświęciła całe swe Ŝycie, 
była modlitwa o świętość Kościoła, zwłaszcza 
kapłanów. Osobiste doświadczenia i przeŜycia 
duchowe notowała w rękopisach znanych dziś 
pod nazwą Dzieje duszy. 
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U św. Teresy wszystko wydaje się zwyczajne, 
małe i niepozorne. TakŜe jej maryjność na pierw-
szy rzut oka niczym się nie wyróŜnia. Jest po-
boŜnością dziecka, które wcześnie straciło matkę 
ziemską, a potrzebę bezpieczeństwa i ukojenia 
w matczynych ramionach, ukierunkowało na 
Matkę Niebieską. Zwyczajna i prosta była rów-
nieŜ jej modlitwa. Jak inne dzieci odmawiała 
Pomnij, a w niedzielę dodatkowo – gdy cała ro-
dzina udawała się na Mszę św. do kościoła, a ona 
pod opieką niani musiała pozostać w domu – 
mogła przed figurką Maryi palić małe świeczki. 
Były one tak małe jak zapałki i prędko się wypa-
lały, lecz dziecku ten czas zupełnie wystarczał, 
by odmówić Zdrowaś. 

Teresę radowały obrazki Najświętszej Dzie-
wicy, medaliki i niebieska wstąŜka – znak przy-
naleŜności do Dzieci Maryi. Często odprawiała 
nowenny do Matki BoŜej, powierzała jej swe 
dziecięce troski, z wielką ufnością zwracała się 
do Niej, gdy odczuwała niepokój. 
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2. Kocham Cię, Maryjo, 
która wysłuchujesz moje prośby 

W swych pismach autobiograficznych – spo-
rządzonych w Karmelu na Ŝyczenie przełoŜo-
nych – św. Teresa od Dzieciątka Jezus pozosta-
wiła praktyczne uwagi dotyczące naboŜeństwa 
i modlitwy do Najświętszej Dziewicy. Są one 
tym bardziej cenne, Ŝe czerpane z własnego 
doświadczenia.  

Święta pisze: „Prosić Najświętszą Pannę, to 
nie jest to samo, co prosić Pana Boga. Ona wie 
dobrze, co ma zrobić z moimi małymi pragnie-
niami, czy je Bogu powtórzyć lub nie […], bo 
przecieŜ do Niej naleŜy, by nie zmuszać Pana 
Boga do wysłuchiwania mnie, by Mu pozwolić 
we wszystkim czynić swoją wolę. Gdy pomod-
liliśmy się do Najświętszej Dziewicy, a Ona nas 
nie wysłuchała, trzeba pozostawić Jej swobodę 
działania, nie nalegając juŜ ani się nie trapiąc”. 

Kiedy Teresa zwracała się do świętych, za-
uwaŜała, Ŝe nie wysłuchiwali jej tak szybko, jak 
Matka BoŜa. Umacniało ją to w wierze w sku-
teczne pośrednictwo Maryi. TakŜe w ciem-
nościach wiary i we wszystkich cierpieniach 
duchowych uciekała się do Niej, by orędowała 
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za nią u Boga: „Posyłam Ją zwłaszcza, by Mu 
powiedziała, by nie lękał się mnie doświadczać”.  

W swej delikatnej miłości Teresa chciała bo-
wiem niejako ukryć przez Bogiem cierpienia 
i bóle, aby Mu pokazać, Ŝe jest bardzo zadowo-
lona ze wszystkiego, co On czyni i co na nią 
zsyła: „Ale przed Najświętszą Panną nie ukry-
wam nic, mówię jej wszystko”. 

Najpiękniejszym utworem poetyckim Teresy 
jest wiersz o Dzieciątku Jezus w ramionach 
Maryi. Jest on w pewnym stopniu obrazem samej 
Świętej, ukrytej pod matczynym płaszczem jej 
Niebieskiej Matki:  

Kołyską Twoją są Maryi ramiona,  
Są tronem, skąd płynie urok tajemniczy,  
I słońcem, gdy główkę do świętego łona  
Tuli, a Twoją rosą Jej pokarm dziewiczy. 

Ten sam obraz ponawia w wierszu o akcentach 
bardzo osobistych:  

Pamiętasz, o Panie, żeś nad tron niebieski  
Przeniósł Maryi łono i stał się człowiekiem?  
I że jako niemowlę – Syn Boży królewski  
Żyłeś na ziemi Matki swej dziewiczym mlekiem?  
Och, uczyń Ty mnie godną, Braciszku maleńki,  
Współuczestniczyć w uczcie miłości Mateńki! 
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Taki dziecięcy stosunek do Niebieskiej Matki 
mógł osiągnąć tylko ktoś będący na wyŜynach 
świętości. Łaski maryjne udzielone Teresie – 
jak dalej zobaczymy – naleŜały do najwyŜszych 
i pod koniec Ŝycia stanowiły mistyczną komunię 
z Najświętszą Dziewicą. 
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