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Wprowadzenie
Prowadzenie Różańca Świętego powierzamy dziś
Najświętszej Dziewicy i św. Teresie od Jezusa
(1515-1582), matce, reformatorce Karmelu, mistrzyni życia duchowego, wielkiej czcicielce Miłosierdzia Bożego i Doktor mistycznej Kościoła.
Papież Franciszek, wyjaśnił w przesłaniu, skierowanym do wiernych z Watykanu
dn. 15 października 2014 r. z okazji 500-lecia
urodzin św. Teresy z Avili: w szkole Świętej Wędrownicy uczymy się bycia pielgrzymami. Obraz wędrówki może dobrze streścić lekcję, którą
stanowi jej życie i dzieło. Teresa pojmowała życie jako drogę do doskonałości, którą Bóg prowadzi człowieka, od zadania do zadania, do
siebie, a jednocześnie wyprawia go w drogę do
ludzi. Jakimi drogami Pan chce prowadzić nas,
gdy idziemy śladami św. Teresy, a ona trzyma
nas za rękę? Chcę przypomnieć cztery z nich,
które bardzo sobie cenię: drogę radości, modlitwy, braterstwa i swoich czasów. […] Święta szła
również drogą modlitwy, którą określiła pięknie
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jako «przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym,
o którym wiemy, że nas miłuje» (Księga życia,
8,5). Modlitwa nie jest sposobem ucieczki ani
chowania się pod kloszem, ani też izolacji, lecz
budowaniem przyjaźni, która im bardziej rośnie, tam bardziej wchodzi się w kontakt z Panem «prawdziwym przyjacielem» i wiernym
«towarzyszem» drogi, z którym «wszystko można
wytrzymać», ponieważ On «wspiera, ducha dodaje i nigdy nie zawiedzie» (Księga życia, 22,6).
W modlitwie «nie o to nam chodzić powinno,
byśmy dużo rozmyślały, jeno o to, byśmy dużo
miłowały» (Mieszkanie czwarte, 1,7), kierując
spojrzenie tak, by widzieć Tego, który nie przestaje z miłością patrzeć na nas i cierpliwie nas
znosi (por. Droga doskonałości, 26,3-4). Bóg
może prowadzić dusze do siebie wieloma drogami, lecz modlitwa jest «pewną drogą» (Księga życia, 21,5). Zejście z niej oznacza zgubę
(por. Księga życia, 19,6). Te rady świętej są zawsze aktualne. Idźcie zatem naprzód drogą modlitwy, z determinacją, nie zatrzymując się, aż
do końca! […] Tą drogą nie możemy iść sami,
lecz razem. Dla Świętej Reformatorki szlak mo6
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dlitwy biegnie drogą braterstwa w łonie Kościoła Matki. […] «Czas wyruszyć w drogę» (Anna
de san Bartolomeo, Últimas acciones de la vida de santa Teresa). Te słowa św. Teresy z Avili, wypowiedziane krótko przed śmiercią, […]
stanowią syntezę jej życia.
Czy sama św. Teresa od Jezusa odmawiała
różaniec święty? Oczywiście. Był jedną z pierwszych jej modlitw. Teresa wyznaje to już na początku Księgi życia: Szukałam samotności na
odmówienie moich nabożeństw, których miałam wiele, w szczególności Różańca, któremu
matka moja była bardzo oddana, i nas uczyła pobożnie go odmawiać (Księga życia, 1,1).
Różaniec św. sam w sobie jest modlitwą,
opartą na rozważaniu wraz z Najświętszą Maryją Panną tajemnic życia Pana Jezusa. Jest zatem tzw. modlitwą mentalną, czyli wewnętrzną,
(tzw. oratio mentale).
Co radzi św. Teresa w związku z odmawianiem różańca? Mówi tak: Któż powie, że złym
będzie, gdy zaczyna odmawianie [liturgii] godzin albo różańca, aby zaczął od zastanawiania się z kim podejmuje rozmowę oraz kim jest
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ten, kto podejmuje tę rozmowę, aby uświadomić sobie, jak ma go traktować? […] jeśli to wiele, co jest do zrobienia w tych dwóch punktach,
zostałoby dobrze wykonane, to zanim jeszcze
rozpoczęłybyście modlitwę ustną – to znaczy
odmawianie [liturgii] godzin lub różańca –
sporo godzin wypełniłybyście modlitwą mentalną (św. Teresa, Droga doskonałości, 37,1,
rękopis z El Escorial). Zatem właśnie to, zalecane przez nią przygotowanie bliższe do modlitwy różańcowej, jest samo w sobie modlitwą
mentalną. Wprowadza nas ono w następujące po nim – właściwe rozważanie danej tajemnicy różańca świętego. Pomocą do tego mogą
być rozważania, zamieszczone w tej książeczce, rozważania poszczególnych tajemnic, oparte na myślach św. Teresy.
Czas wyruszyć, przemierzając drogi radości, modlitwy, braterstwa, czasu przeżywanego jako łaska. Przemierzajmy drogi życia ze
św. Teresą, trzymającą nas za rękę. Jej ślady,
prowadzą nas zawsze do Jezusa.
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Kalendarium życia
28.03.1515 narodziny Teresy.
04.04.1515 Chrzest Święty w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.
1528 śmierć matki Beatriz.
1532 Teresa oddana do internatu, prowadzonego
przez Siostry Augustianki. Powoli dojrzewa
jej powołanie zakonne.
1532 jesienią Teresa zaczyna chorować, musi opuścić internat.
1533 wiosną udaje się do Hortigosy, gdzie mieszka
jej stryj Piotr de Capeda. Czyta Listy św. Hieronima, które wpływają na jej decyzję o powołaniu, ojciec zdecydowanie sprzeciwia się
tej decyzji.
02.11.1535 Teresa opuszcza dom i udaje się do klasztoru Wcielenia.
1537 Teresa składa śluby wieczyste.
1538 Ciężka choroba Teresy. W domu stryja w Hortigosie czyta Trzecie abecadło Franciszka
de Osuny oraz Komentarze św. Grzegorza
Wielkiego do Księgi Hioba.
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04-08.1539 przebywa w Becedas, poddając się kuracji u miejscowej znachorki. 14-15 sierpnia:
gwałtownie pogarsza się stan Teresy, przez
cztery dni pozostaje w letargu.
1542 powolna rekonwalescencja Teresy. Teresa
powierza się wstawiennictwu św. Józefa;
uważa, że to dzięki Jego opiece wyzdrowiała.
1543 Teresa opiekuje się chorym ojcem. Alonso sporządza testament; 26 grudnia ojciec
umiera. Rozpoczyna się nawrócenie Teresy.
1561 Teresa podejmuje dzieło założenia klasztoru św. Józefa.
1562 24 sierpnia w klasztorze św. Józefa rozpoczyna się regularne życie zakonne.
1567 Spotkanie Teresy z Generałem Zakonu, o. Rubeo, w klasztorze św. Józefa. Pozwala on na
fundacje kolejnych klasztorów. Teresa rozpoczyna dzieło fundacji wielu klasztorów
karmelitanek bosych na terenie Hiszpanii
i pisania swych pism, które będzie realizowała do swej śmierci w 1582 r.
1582 Teresa w Alba de Tormes, 3 października,
ostatni raz uczestniczy w Eucharystii. Oblubieńcze, nadeszła już godzina naszego
spotkania – mówi, przyjąwszy Komunię
Świętą. 4 października: około godziny dziewiątej wieczorem Teresa umiera. Po zmianie
kalendarza jest to dzień 14 października.
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1614 zostaje beatyfikowana przez Ojca Świętego
Pawła V.
1622 Papież Grzegorz XV kanonizuje Teresę.
1970 Papież św. Paweł VI ogłasza Teresę Doktorem Kościoła Katolickiego.

Opracowano na podstawie:
Św. Teresa od Jezusa, Księga życia, Flos Carmeli, Poznań 2007.
Św. Teresa od Jezusa, Droga doskonałości, Flos Carmeli,
Poznań 2016.
Św. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 1 i 3, WKB, Kraków 1995.
L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2014 nr 11 (366)
s. 33-35.
Głos Karmelu, Nr 6 (60) Listopad-Grudzień 2014.
https://www.karmel.pl/litania-do-swietej-teresy-od-jezusa/
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Tajemnice radości
Droga radości

1.
Zwiastowanie
Dusza ludzka jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Niespokojne i złaknione Boga jest serce człowieka, dopóki nie spocznie
w Panu. Usłysz, Panie, głos mój – wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza!”. Szukam,
o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem
swojego sługi! Ty jesteś moją pomocą, więc mnie
nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje
Zbawienie! (Ps 27[26],7-9). Dusza ludzka jest podobna do Najświętszej Dziewicy Maryi, kiedy
szukając Boga, schodzi coraz bardziej w głąb
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istnienia swego, wtedy słyszy tajemniczą zachętę
Umiłowanego:
We Mnie poszukuj istnienia twojego
Mnie zaś odnajdziesz w głębi serca swego.
W tak żywych rysach miłości płomienie
twe podobieństwo we Mnie utworzyły,
że żaden pędzel i żadne natchnienie
obrazu takiej piękności i siły
stworzyć nie mogą. Tyś bowiem powstała
piękna, urocza z tchnieniem Wszechmocnego,
z mojej miłości, która wiecznie trwała.
Szukaj więc we Mnie istnienia twojego.
I gdybyś swoje ujrzała oblicze,
i swej istoty dostrzegła odbicie
tak, jak je mają głębie tajemnicze
Mojej istoty, twoje ziemskie życie
uleciałoby z ciasnego więzienia,
bo nie jest w mocy znieść blasku takiego,
Więc Mnie poszukuj w głębi serca twego.
I to jest twojej miłości zadaniem,
abyś gotowa była w wnętrzu swoim,
i stała czujna za każdym wezwaniem,
by być przybytkiem i mieszkaniem moim.
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Poza swą duszą nie szukaj Mnie w świecie,
bom Ja tak bliski istnienia twojego,
Ja cię ogarniam i daję ci życie,
Szukaj Mnie zatem w głębi serca twego.
(św. Teresa od Jezusa, Szukając Boga, Poezje, 8)

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (10x)
Chwała Ojcu…
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia, i daj nam świętych kapłanów,
i święte rodziny chrześcijańskie.

15

Spis treści
Wprowadzenie .............................................. 5
Kalendarium życia ....................................... 9
Tajemnice radości
1. Zwiastowanie ........................................................... 13
2. Nawiedzenie............................................................. 16
3. Boże Narodzenie ..................................................... 18
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni .................... 20
5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni ...................... 22

Tajemnice światła
1. Chrzest Pański.......................................................... 27
2. Objawienie Nieskończonej Chwały Bożej
na weselu w Kanie Galilejskiej ................ 29
3. Głoszenie Ewangelii Świętej
i wzywanie do nawrócenia...................... 32
4. Przemienienie na Górze Tabor............................... 35
5. Ustanowienie kapłaństwa
i Najświętszej Eucharystii ......................... 37
67

Tajemnice cierpienia
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym ....... 41
2. Biczowanie Pana Jezusa.......................................... 43
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa .................... 45
4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa na Kalwarię ........... 47
5. Najświętsza Agonia i Śmierć Pana Jezusa
na Krzyżu .................................................. 49

Tajemnice chwały
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa ............................. 53
2. Wniebowstąpienie ................................................... 55
3. Zesłanie Ducha Świętego ........................................ 57
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny............. 60
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
na Królową nieba i ziemi ......................... 62

Litania do św. Teresy od Jezusa ................... 64

68

