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CELE FILMU 

Głównym celem filmu jest zaprezentowanie Zgromadzenia Sióstr Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus szerokiemu audytorium i zapoznanie z jego 
duchowością i działalnością. Celem pośrednim jest popularyzowanie 
chrześcijańskich wartości i postaw etycznych. Wybór dokumentalnej 
formy filmowej podyktowany został siłą przekazu informacyjnego tego 
medium oraz łatwością rozpowszechniania. Film będzie prezentowany  
w witrynach internetowych Zgromadzenia, portalach społecznościowych, 
na zamkniętych i otwartych pokazach oraz w stacjach telewizyjnych. 
Mamy nadzieję, że stanie się użyteczną pomocą w duszpasterskiej pracy 
sióstr Terezjanek oraz wartościowym zasobem archiwalnym Zgromadzenia.  
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SYNOPSIS 

Film prezentuje historię powstania oraz działalność Zgromadzenia 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w okresie osiemdziesięciu lat 
jego istnienia. Opowiada w jaki sposób charyzmat św. Teresy z Lisieux 
materializuje się w posłudze sióstr Terezjanek, a ponadto jest wyrazem 
troski o utrwalenie duchowego dziedzictwa i dorobku zakonnej 
wspólnoty. Jest także hołdem pamięci dla twórców terezjańskiej rodziny 
zakonnej – matki Marii Kubasiewicz i Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra 
Szelążka. Utrwala również pamięć o wielu innych osobach duchownych  
i świeckich, dzięki którym Zgromadzenie przetrwało i trwa nadal.  

Dokumentalna opowieść złożona jest z czterech głównych części. 
Pierwsza wprowadza w świat życia zakonnego, wyjaśniając istotę życia 
konsekrowanego oraz zakonnego powołania. Druga opowiada o „małej 
drodze” św. Teresy z Lisieux, terezjańskiej duchowości, historii 
Zgromadzenia oraz o jego założycielach. Trzecia poświęcona jest 
współczesnej działalności Zgromadzenia, prowadzonej w Polsce, na 
Ukrainie, we Włoszech i w Boliwii. Ostatnia część akcentuje natomiast 
przesłanie skierowane do świata, wskazujące potrzebę dziecięcego 
zawierzenia się Bogu przez zagubioną w grzechu ludzkość – poddania się 
Jego ojcowskiej miłości i miłosierdziu. 

Filmowa opowieść prowadzona jest przez lektora, którego narracja łączy 
ze sobą wypowiedzi sióstr Terezjanek z polskich i zagranicznych domów 
zakonnych. Obok współczesnych ujęć filmowych, wykorzystane zostaną 
materiały ilustracyjne pochodzące z archiwalnych zbiorów Zgromadzenia. 
O wypowiedzi na temat Zgromadzenia zostaną poproszone również osoby 
spoza zakonnego środowiska – w kraju i zagranicą.  

Film będzie realizowany przez dwuosobowy zespół autorski, 
wspierany przez siostry Terezjanki mieszkające i pracujące  
w objętych scenariuszem domach zakonnych. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

czas trwania filmu: 40-90 minut 

technika: cyfrowa, H264, 1920p  

liczba dni zdjęciowych: około 11, w kilkunastu lokalizacjach 

kolaudacja: 31.05.2019  

pokaz przedpremierowy: 15.06.2019  

premiera: dokładny termin do ustalenia 
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NARRACJA LEKTORA 

CZĘŚĆ I: ŚWIAT ŻYCIA ZAKONNEGO 

Siostry Terezjanki – tak w skrócie nazywane są siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Widujemy je, 
gdy posługują w kościele, pracują w szkole lub pospiesznie 
podążają do innych miejsc, w których wypełniają rozmaite 
obowiązki związane z misją swojego zgromadzenia. Są jak anioły 
– obecne tuż obok nas, wrażliwe, czujne, pomocne, a zarazem 
nierzeczywiste – żyjące w swoim zakonnym świecie, który choć 
istnieje tuż obok głównego nurtu życia, to dla osób świeckich 
jest niedostępny i tajemniczy. Ich obecność napełnia otoczenie 
radością i miłością, ale skłania również do refleksji nad sensem 
istnienia, powołaniem i stylem życia.  

Jaki jest terezjański zakonny świat, w którym życie toczy się 
według słów i przykładu życia św. Teresy z Lisieux? Czy zakon to 
wypełniona miłością harmonijna przestrzeń życiowa, pozostająca 
w opozycji do pogubionego świeckiego świata? Jakimi motywacjami 
kierują się młode dziewczęta i dojrzałe kobiety wstępujące do 
terezjańskiej rodziny zakonnej? Czy życie w zakonie jest dla 
nich ucieczką w odosobnienie, czy raczej szansą spełnienia się 
w idealnym miejscu przeznaczonym dla ponadprzeciętnych  
i wybranych? Czy zakonne życie to poświęcenie się Bogu, czy 
raczej poszukiwanie w drugim człowieku Boga, który poświęcił się 
człowiekowi? 1 

 

 
 

                                                   
1 Wypowiedzi sióstr: Lucyny Lubińskiej, Bogumiły Ptasińskiej i Judyty Jankowskiej o życiu zakonnym i powołaniu.  
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CZĘŚĆ II: NARODZINY ZGROMADZENIA 

1. DUCHOWOŚĆ  

Duchowość to słowo mające wiele znaczeń. Od wieków jest 
analizowane w kategoriach teologicznych, filozoficznych  
i psychologicznych, a mimo to wciąż wymyka się próbom dokładnego 
zdefiniowania. Najczęściej odwołuje się do filozoficznych 
rozważań nad świadomością lub duszą, czyli tą częścią osoby 
ludzkiej, która należy do świata niematerialnego i łączy 
fizyczność ludzkiej natury z rzeczywistością nadprzyrodzoną – 
boską.  

Wszelkie rozważania nad duchowością sprowadzają się ostatecznie 
do poszukiwania odpowiedzi na podstawowe egzystencjalne pytania: 
Skąd przybywamy? Kim jesteśmy i jaki jest sens naszego istnienia? 
Duchowość to sfera myśli, która wznosząc się ponad ograniczenia 
ludzkiej natury poszukuje zrozumienia fenomenu istnienia oraz 
wskazywania dróg prowadzących do spełnienia się jako świadomej 
istoty fizyczno-duchowej i społecznej. 

Źródłem duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus jest przykład duchowego rozwoju Teresy – młodej 
karmelitanki z Lisieux. W doktrynie Kościoła Katolickiego 
określany jest jako „Mała droga dziecięctwa duchowego” lub po 
prostu „mała droga”. „Droga” oznacza dążenie ku świętości przez 
stopniowy duchowy rozwój, natomiast przymiotnik „mała” odnosi 
się do „dziecięctwa”, czyli dziecięcej prostoty i zwyczajności. 
„Dziecięctwo duchowe” to postawa całkowitej, dziecięcej ufności 
wobec Boga i zdania się na Niego we wszystkich sprawach.  
W centrum terezjańskiej duchowości jest miłość oparta na 
głębokiej wierze i pełnym zawierzeniu Bogu, na wzór małego 
dziecka, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.  

Zawołaniem Zgromadzenia Sióstr Terezjanek są słowa:  

„Szerzyć miłość dla Najwyższej Miłości!” 

To wezwanie do nieustannego dawania świadectwa o miłości Bożej 
przez codzienne modlitwy, posługi i duchową refleksję. Odwołuje 
się do pełnych radości i uniesienia słów, które Mała Tereska 
wypowiedziała w chwili, gdy zrozumiała swoje powołanie:  

„Moim powołaniem jest miłość! (…)  
W Sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością…  

W ten sposób będę wszystkim…  
W ten sposób moje marzenie zostanie spełnione!” 

Duchowa doktryna Małej Świętej odsłania duszę i sens jej życia, 
ale jest również kluczem do zrozumienia posłannictwa sióstr 
Terezjanek.2  

Siostry Terezjanki przeżywają każdy swój dzień jako jedyny  
i niepowtarzalny, zachowując w pamięci słowa św. Teresy, że 

                                                   
2 Wypowiedź s. Lucyny Lubińskiej wyjaśniająca znaczenie terezjańskiej duchowości.  
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„jutro może być już wiecznością”. Swoją postawą budzą wiarę  
w dobroć i miłość Boga. Żyją w ewangelicznej prostocie, starając 
się naśladować duchową drogę św. Teresy oraz ideał życia Maryi 
Matki Kościoła.  

 

 

2. HISTORIA  

Dom Generalny Zgromadzenia sióstr Terezjanek znajduje się  
w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. To tutaj Duch Święty wieje 
między drzewami, udzielając siostrom swoich natchnień i darów, 
które wspierają je w codziennych trudach apostolskiej posługi. 
Tutaj odbywają się najważniejsze spotkania, zapadają 
najważniejsze decyzje, a także prowadzone są działania 
formacyjne terezjańskiej wspólnoty zakonnej. Dom Generalny  
w Podkowie Leśnej został założony w roku 1967, ale historia 
Zgromadzenia rozpoczęła się trzydzieści lat wcześniej na 
wschodnich kresach przedwojennej Polski.  

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało 
powołane do życia aktem erekcyjnym wydanym w dniu 1 sierpnia 
1936 roku przez ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka w Łucku na 
Wołyniu. Narodziło się z działalności dwóch religijnych 
stowarzyszeń zajmujących się pracą wychowawczą i misyjną: 
Związku Terezjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla.  

Pierwszą siedzibą Zgromadzenia był dom w Maszowie na Wołyniu.  
W okresie trzech pierwszych lat swojego istnienia (do wybuchu II 
Wojny Światowej) siostry Terezjanki bardzo szybko rozwijały 
działalność na wschodnich kresach ówczesnej Polski.  Powstawały 
kolejne domy zakonne: pięć w Diecezji Łuckiej3, jeden  

                                                   
3 Łuck, Maszów, Luboml, Włodzimierz, Jagodzin, Maniewicze 
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w Archidiecezji Warszawskiej4 i jeden w Archidiecezji 
Wileńskiej5. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej Zgromadzenie 
posiadało osiem domów zakonnych.  

Od początku swojego istnienia siostry Terezjanki nastawione były 
na pracę apostolską wśród dzieci i młodzieży w społecznościach 
wyznania katolickiego i prawosławnego. Uczyły religii, 
prowadziły szkołę w Świdrze, internat w Łucku, Katolickie 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, a także organizowały kursy 
kroju i szycia dla młodzieży, rekolekcje dla dziewcząt oraz 
opiekowały się dziećmi. Oprócz przygotowywania dzieci do 
sakramentów świętych, moderowały rozmaite grupy religijne, takie 
jak kółka Świętej Tereski, czy młodzieżowa Akcja Katolicka.6  

Wybuch II Wojny Światowej uniemożliwił Zgromadzeniu prowadzenie 
dalszej działalności. Po zajęciu Diecezji Łuckiej przez Armię 
Czerwoną, siostry Terezjanki opuściły domy zakonne i rozjechały 
się do swoich rodzin. Mimo rozproszenia, nadal posługiwały 
wszędzie tam, gdzie były potrzebne. Pomagały biednym  
i uwięzionym, prześladowanym kapłanom i Żydom oraz studiującym 
potajemnie klerykom. Pracowały przy parafiach, przygotowywały 
posiłki dla ubogich i bezdomnych oraz opiekowały się osobami 
chorymi, w podeszłym wieku i osieroconymi dziećmi.7 

W latach 1943-1945 siostry Terezjanki zostały przesiedlone  
z Wołynia na Ziemie Odzyskane i od nowa rozpoczęły organizowanie 
zakonnego życia w nowych granicach Polski. Osiadły na Dolnym 
Śląsku8 oraz na Warmii i Mazurach9. Pracowały w szkołach, 
sierocińcach, przy parafiach, w domach dla osób starszych,  
a także włączały się w organizowanie kolonii dla dzieci z ubogich 
rodzin. Mimo wielu trudności, jakie napotkały w nowych warunkach 
ustrojowych, wytrwale kontynuowały dzieło zlecone im przez 
Założyciela.10  

Od 9 maja 1991 roku, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus zostało włączone do Rodziny Karmelitańskiej, a 19 marca 
1993 roku otrzymało status zakonnego instytutu habitowego na 
prawie papieskim. Posiada dziś piętnaście domów zakonnych: 
dziesięć w Polsce11, dwa na Ukrainie12, dwa we Włoszech13 oraz 
placówkę misyjną w Boliwii.  

                                                   
4 Świder 
5 Wołkowysk Centralny  
6 Wypowiedź s. Albiny Wysockiej o przedwojennej działalności Zgromadzenia 
7 Wypowiedź s. Albiny Wysockiej o życiu i działalności sióstr Terezjanek w czasie wojny 
8 Ścinawka Dolna 
9 Ostróda 
10 Wypowiedź s. Albiny Wysockiej o działalności Zgromadzenia w PRL (1945-1991) 
11 Podkowa Leśna, Mońki, Olsztyn, Ostróda, Ostrów Mazowiecka, Rychnowo, Suwałki – dwa domy, Ścinawka Dolna, Toruń, Wasilków 
12 Berdyczów, Łuck 
13 Gioia del Colle 
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Dom Generalny został przeniesiony z Rychnowa do Podkowy Leśnej 
w roku 1973 za zezwoleniem księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Po rozbudowie stał się centrum życia duchowego 
Zgromadzenia, a siostry Terezjanki stały się ważną częścią 
podkowiańskiej społeczności. W domu generalnym w Podkowie Leśnej 
rezydował w ostatnim okresie swojego życia ksiądz infułat 
Stanisław Kobyłecki14, który z polecenia księdza biskupa Szelążka 
był opiekunem i przyjacielem Zgromadzenia od jego początku.15  

 
 
 
3. ZAŁOŻYCIEL  

Założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
jest ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek16. Urodził się 30 lipca 
1865 roku w Stoczku Łukowskim na Podlasiu. Wzrastał w klimacie 
rodzinnego ciepła, umiłowania ojczyzny i przywiązania do 
Kościoła.  

Mały Adolf najpierw uczęszczał do szkoły powszechnej w Węgrowie, 
a następnie kontynuował naukę w Męskim Gimnazjum Klasycznym  
w Siedlcach17, po ukończeniu którego wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Płocku. Był zdolnym, wyróżniającym się uczniem  
i studentem. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1888.  
Po rocznej pracy parafialnej wyjechał na studia do Akademii 
Duchownej w Petersburgu, a po powrocie pełnił ważne funkcje  
w płockim Seminarium Duchownym i Kurii Biskupiej. Był między 
innymi profesorem i rektorem Seminarium, kanonikiem Kapituły 

                                                   
14 ur. 1902 – zm. 1987 
15 Wypowiedź s. Lucyny Lubińskiej o formalnym statusie Zgromadzenia po roku 1991.  
16 ur. 30.07.1865 – zm. 9.02.1950  
17 1878-1883 
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Katedralnej Płockiej oraz prezesem Płockiego Towarzystwa 
Dobroczynności.  

24 listopada 1918 roku został mianowany przez papieża Benedykta 
XV biskupem pomocniczym w Płocku. W następnych latach – do roku 
1924 – pracował jako radca, naczelnik Wydziału Katolickiego  
i dyrektor ad personam w Ministerstwie Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego. Był ekspertem do spraw majątkowych 
Kościoła, a w latach 1921-1925 uczestniczył jako przedstawiciel 
Episkopatu Polski w pracach nad konkordatem, który zawarła 
Stolica Apostolska z odrodzoną Rzeczpospolitą Polską.18  

W dniu 14 grudnia 1925 roku został przeniesiony na stolicę 
biskupią w Łucku. Jako ordynariusz łucki prowadził intensywną 
działalność duszpasterską i organizacyjną: zwołał synod 
diecezjalny, założył ponad siedemdziesiąt nowych parafii, 
zaprosił do pracy na Wołyniu zakony żeńskie i męskie, a także 
powołał do życia seminarium duchowne w Dubnie oraz wiele 
organizacji religijnych i charytatywnych. Ze względu na jego 
doświadczenie powołano go również do pełnienia funkcji radcy 
rzymskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.19  

Swoją biskupią posługę na obszarach Diecezji Łuckiej, a także 
Kamienieckiej i Żytomierskiej pełnił do końca 1944 roku – jeszcze 
po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną. W styczniu 1945 roku, 
wraz z innymi księżmi Kapituły Łuckiej, został aresztowany przez 
NKWD z zarzutem szpiegostwa na rzecz Watykanu. Skazany na karę 
śmierci, przez wiele miesięcy był więziony w nieludzkich 
warunkach w Łucku i Kijowie. Starania o jego uwolnienie 
podejmowali polscy biskupi, Stolica Apostolska oraz dyplomacja 
amerykańska. Po wojnie, w roku 1946, deportowano go do Polski, 
gdzie spędził ostatnie lata życia. Zmarł 9 lutego 1950 roku na 
Zamku Bierzgłowskim, a pochowany został w Toruniu, w krypcie 
kościoła św. Jakuba.20  

Zainteresowanie „małą drogą” karmelitańskiej mniszki Teresy 
Martin narodziło się w biskupie Szelążku w roku 1923, kiedy 
uczestniczył w uroczystości jej beatyfikacji. Efektem tego 
zainteresowania był dwutygodniowy pobyt w Lisieux, w czasie 
którego rozpoczął badania nad jej życiem, duchowością oraz 
przesłaniem dla Kościoła i świata. W klasztorze karmelitańskim 
w Lisieux poznał Matkę Agnieszkę od Jezusa – starszą, rodzona 
siostrę Błogosławionej, z którą przez wiele lat utrzymywał stały 
kontakt.  

Fascynacja duchowością św. Teresy od Dzieciątka Jezus znalazła 
wyraz w powierzeniu jej opiece Diecezji Łuckiej. Na prośbę 
biskupa Szelążka, papież Pius XI – dekretem z dnia 14 grudnia 
1927 roku – ustanowił ją pierwszorzędną patronką tej diecezji. 

                                                   
18 Wypowiedź s. Hiacynty Augustynowicz o działalności bp A.P.Szelążka w okresie przed przeniesiem do Łucka.  
19 Wypowiedź s. Hiacynty Augustynowicz o działalności bp A.P.Szelążka w Diecezji Łuckiej przed II Wojną Światową.  
20 Wiersz s. Sabiny Gumkowskiej „Ciernista droga Łuckiego Pasterza”  
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Z tej fascynacji oraz z potrzeby zapewnienia posługi żeńskich 
zgromadzeń w Diecezji Łuckiej narodziło się również Zgromadzenie 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.21  

 

 

	  

                                                   
21 Wypowiedź s. Hiacynty Augustynowicz o procesie beatyfikacyjnym bp A.P.Szelążka 
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CZĘŚĆ III: DZIAŁALNOŚĆ ZGROMADZENIA 

Duchowe bogactwo św. Teresy z Lisieux znajduje swoje 
urzeczywistnienie w działalności sióstr Terezjanek, które 
realizują swoje posłannictwo głównie wśród dzieci i młodzieży. 
Misja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została 
określona w dekrecie erygującym, który nakazywał pierwszym 
Terezjankom podejmowanie starań „aby zapewnione było dobre 
wychowanie i kształcenie młodzieży obojga płci w szkołach  
i zakładach wychowawczych”.  

W dzisiejszych, zrelatywizowanych moralnie czasach ich 
posłannictwo nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ 
kształtowanie etycznych postaw w rodzinach i szkołach jest 
fundamentem i warunkiem koniecznym do budowania zdrowego 
społeczeństwa i państwa. Charyzmat zgromadzenia sióstr 
Terezjanek, czyli szczególny dar Ducha Świętego wspierający ich 
prace, znajduje swój wyraz w czterech głównych obszarach 
działalności: katechizowaniu dzieci i młodzieży, prowadzeniu 
placówek oświatowo-wychowawczo-opiekuńczych, duszpasterstwie 
terezjańskim oraz działalności misyjnej.  

1. KATECHIZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY  

Katechizowanie i przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyjęcia 
sakramentów świętych, to najszerszy zakres działalności sióstr 
Terezjanek. Realizowane jest najczęściej na lekcjach religii 
prowadzonych w szkołach i w placówkach wychowawczych, zaś 
uzupełniającą formą katolickiej formacji duchowej są rekolekcje, 
dni skupienia oraz duszpasterstwo22 w młodzieżowych 
wspólnotach.23  

2. PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE  

Praca sióstr Terezjanek w placówkach wychowawczych  
i opiekuńczych odwołuje się do wielowiekowej tradycji zgromadzeń 
zakonnych, niosących w duchu Ewangelii pomoc i opiekę osobom 
biednym, chorym oraz w podeszłym wieku. Charyzmat Zgromadzenia 
w tym obszarze działalności realizuje się przede wszystkim  
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Zespole Szkół Zgromadzenia 
w Ścinawce Dolnej, a także w Świetlicy Środowiskowej w Suwałkach 
i Pogotowiu Opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie.24  

3. DUSZPASTERSTWO TEREZJAŃSKIE  

Działalność duszpasterstwa terezjańskiego ukierunkowana jest na 
zapewnienie młodym ludziom pomocy w ich osobistym rozwoju, 
budowaniu relacji z innymi oraz odpowiedzialnym planowaniu 
przyszłości. Przykładem apostolskich działań Zgromadzenia 
podejmowanych w tym charyzmacie jest Terezjańskie Apostolstwo 

                                                   
22 Terezjańskie Apostolstwo Ufności  
23 Wypowiedzi sióstr Agnieszki Jaworskiej, Bogumiły Ptasińskiej i Adriany Zawierty opracy katechetycznej 
24 Wypowiedzi sióstr Estery Markowskiej, Bożeny Oporskiej, Emilii Piotrowskiej, Natalii Ozgi, Franciszki Cejrowskiej i Karoliny Śliżewskiej 

o pracy w placówkach oświatowo-wychowawczo-opiekuńczych  
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Ufności – duszpasterstwo zrzeszające dzieci i młodzież 
rozwijającą swoją duchowość według „małej drogi” św. Teresy  
z Lisieux.25  

4. MISJA W ORURO  

Ewangelizacyjna misja Kościoła znajduje swoje urzeczywistnienie 
między innymi w głoszeniu Słowa Bożego przez kapłanów i czynne 
zgromadzenia zakonne wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus jest 
nieznany. Pragnienie włączenia do swojej duchowości apostolatu 
misyjnego zostało wyrażone przez św. Teresę między innymi  
w słowach:  

„Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię  
w pięciu częściach świata,  

aż na najbardziej oddalonych wyspach.” 

To pragnienie, formalnie potwierdzone przez kolejne Kapituły, 
jest także ważną częścią duchowości Zgromadzenia Sióstr  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  

Siostry Terezjanki rozważały kilka możliwości rozpoczęcia pracy 
misyjnej, biorąc pod uwagę propozycje włączenia się w misje  
w Wenezueli, Kamerunie i Albanii. Ostatecznie, w grudniu 2014 
roku, zdecydowały się na przyjęcie zaproszenia księdza biskupa 
Krzysztofa Białasika do Oruro w Boliwii. Od 1 września 2015 roku 
siostry: Edyta Skała, Joanna Olszewska i Elżbieta Puchalska 
rozpoczęły dziewięciomiesięczne przygotowania w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie, a swoją misyjną posługę w Oruro rozpoczęły 
22 sierpnia 2016 roku.26  

 

	  
                                                   
25 Wypowiedzi sióstr Nikodemy Czernieckiej, Anety Wagner i Krystyny Nowakowskiej o terezjańskim duszpasterstwie.  
26 Wypowiedzi sióstr Joanna Olszewskiej i Elżbiety Puchalskiej o terezjańskiej misji w Oruro.   
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CZĘŚĆ IV: PRZESŁANIE 

Najważniejszym przesłaniem, jakie płynie dla Kościoła i świata 
z posługi sióstr Terezjanek jest dziecięce zawierzenie Bogu  
i Miłość:  

Miłość, której źródłem jest Bóg…  
Miłość, która nadaje sens ludzkiemu istnieniu…  
Miłość, która niesie radość i ulgę w cierpieniu…  
oraz Miłość, która jest w stanie skłonić jednych do 
poświęceń dla dobra drugich…   

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus nieprzerwanie 
realizuje swoje posłannictwo od ponad osiemdziesięciu lat, 
czerpiąc inspirację i siły z duchowej spuścizny św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus oraz przykładu życia i słów biskupa Adolfa 
Piotra Szelążka:  

„Gdy więc stygnie w duszach ludzkich miłość Boża,  
dla której rozpalania przyszedł Chrystus Pan na ziemię, 

wznowienie jej osiągane jest nowymi sposobami…”. 

Słowa Założyciela zobowiązują siostry Terezjanki do nieustannego 
odczytywania znaków czasu i stałego poszukiwania nowych sposobów 
wzniecania płomienia miłości Bożej, jeśli ten już w ludzkich 
sercach przygasł. 

  


