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Słowo Przełożonej Generalnej

Każdy człowiek ma swoją własną drogę do Boga. Jed-
nak aby zwycięsko przejść ten niepowtarzalny szlak, po-
trzebujemy pomocy ze strony innych ludzi, którzy ubogacą 
i zachęcą nas swoim przykładem i doświadczeniem. Szcze-
gólne wsparcie na tej płaszczyźnie ofiarują nam święci. 
Wśród nich w  minionym wieku niezwykłą siłą oddziały-
wania i wprost huraganem chwały cieszyła się św. Teresa 
od Dzieciątka Jezus. Prostota jej życia, moc miłości i dzie-
cięce zdanie się na Boga do dziś nie przestają inspirować 
i fascynować wielu osób różnych kultur, wieku czy pocho-
dzenia, zarówno duchownych, jak i  świeckich. W  kręgu 
wielkiego wpływu świętości Teresy był Sługa Boży Adolf 
Piotr Szelążek – biskup diecezji łuckiej na Wschodnich 
Kresach przedwojennej Polski. Zauroczony duchową 
drogą dopiero co beatyfikowanej, a  potem kanonizowa-
nej Świętej Karmelitanki, z ogromnym zapałem szerzył jej 
kult na terenie diecezji.

Z Małą Świętą, a także z Karmelem w Lisieux łączyła 
biskupa niezwykle silna więź duchowa. Nawiązał 
korespondencję z  żyjącą jeszcze wówczas rodzoną sio-
strą św. Teresy matką Agnieszką od Jezusa – karmelitanką, 
obierając ją za swoją duchową matkę. Listy do niej ukazują 
wielkie pragnienia jego serca, by stać się najwierniejszym 
sługą św. Teresy – tej wielkiej Apostołki Miłości. Nie brak 
tu odbicia wewnętrznych przeżyć i  zmagań biskupa zapa-
trzonego w świetlaną postać ukochanej Świętej. 
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Listy zachowują też grzecznościowe wymogi i  for-
my oraz kunszt pisarski tamtych czasów, co dzisiaj, szcze-
gólnie u  młodych, może wywołać zdziwienie lub nawet 
uśmiech. Trzeba jednak pamiętać, że każda epoka ma swój 
własny styl. 

Podziw i  cześć Sługi Bożego względem św. Teresy 
oraz przyjaźń z nią zaowocowały założeniem zgromadze-
nia zakonnego pod jej patronatem, któremu powierzył du-
chowość Teresy streszczającą się w  Drodze Dziecięctwa 
Duchowego, a także zadanie szerzenia miłości Bożej w du-
szach ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. Siostry od samego początku starały się wier-
nie żyć i apostołować w duchu terezjańskiego zawierzenia 
Bogu. W ostatnich zaś latach Zgromadzenie coraz bardziej 
zgłębia także bogatą spuściznę życia swego Ojca Założy-
ciela, tak bardzo rozkochanego w św. Teresie.

Niniejsze opracowanie odzwierciedla głębokie wię-
zy duchowe istniejące między Założycielem i  Patronką 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Od-
dając tę pozycję książkową do rąk szerszego grona czytel-
ników, mamy nadzieję, że przyczyni się ona do nawiązania 
lub utrwalenia nici przyjaźni z  naszymi Patronami: św. 
Teresą z Lisieux oraz ze Sługą Bożym biskupem Adolfem 
Piotrem Szelążkiem. Tego właśnie życzymy z całego serca 
wszystkim czytelnikom. 

Podkowa Leśna, 26 maja 2014 r.

s. Lucyna Lubińska,
przełożona generalna

Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus



Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników teksty Sługi Bożego 
ks.  biskupa Adolfa Piotra Szelążka poświęcone św. Tere-
sie od Dzieciątka Jezus. Jest to pierwsza edycja wybranych 
pism Biskupa, poprzez którą pragniemy odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie szerszego grona zainteresowanych za-
równo osobą św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jak i  bisku-
pem łuckim. Do tej pory pisma Sługi Bożego były znane 
głównie siostrom ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, zwanym potocznie siostrami terezjanka-
mi, oraz badaczom życia i duchowości Sługi Bożego. 

Na drogach Bożej Opatrzności nie ma przypadko-
wych spotkań. Tak też życie Sługi Bożego ks. bisku-
pa Adolfa Piotra Szelążka naznaczone zostało duchowym 
przesłaniem karmelitanki bosej z  Lisieux – św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, powszechnie nazywanej w  Koście-
le „Małą Świętą”, którą Sługa Boży lubił określać mia-
nem: „Naszej Niebieskiej Przełożonej, swojej Niebieskiej 
Patronki”.

Biskup Szelążek uczestniczył w  beatyfikacji karmeli-
tanki  w 1923 r., a następnie kanonizacji w 1925 r. (obydwa 
wydarzenia miały miejsce w Rzymie). Zapoznał się z dzien-
nikiem duchowym pt. Dzieje duszy napisanym przez św. Te-
resę w  ostatnich latach jej życia. Dzieło to już w  1902 r. 
ukazało się w języku polskim i było powszechnie rozchwy-
tywane. Sługa Boży nawiedzał grób św. Teresy w Lisieux, 
gdzie dojrzewał w rozumieniu jej duchowego dziedzictwa. 
Także tam poznał rodzoną siostrę św. Teresy od Dzieciątka  
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Jezus – Paulinę Martin, która w  Karmelu przyjęła imię 
s. Agnieszka od Jezusa, a  wybrana na urząd przełożonej 
otrzymała tytuł matki. Złączony z nią więzami szczególnej 
duchowej przyjaźni, oddał się pod jej kierownictwo jako 

„syn w Chrystusie”, ufając, że właśnie matka Agnieszka po-
może mu ukształtować w  jego duszy najwierniejszy ob-
raz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zachowała się piękna 
i bogata wymiana korespondencji, która ukazuje zmaganie 
ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka o wierne upodobnienie 
się do jego „Niebieskiej Przełożonej” oraz szerzenie kultu 
tej Świętej, którego celem było zbawienie dusz. Właśnie 
od matki Agnieszki od Jezusa Biskup otrzymał relikwie 
Małej Świętej, które są do dzisiaj przechowywane w domu 
generalnym sióstr terezjanek w  Podkowie Leśnej. Dzięki 
jego inicjatywie i  staraniom w  roku 1928 Stolica Apostol-
ska wyraziła zgodę, aby św. Teresa od Dzieciątka Jezus zo-
stała ogłoszona współpatronką diecezji łuckiej, pierwszym 
patronem był św. Stanisław, biskup i męczennik. Od 1929 
r. był członkiem Komitetu Budowy Bazyliki poświęco-
nej św. Teresie od Dzieciątka Jezus w Lisieux. Propagował 
w diecezji też rozwój kółek św. Teresy, zajmujących się for-
macją religijną dzieci i młodzieży w duchu swej patronki. 
Wreszcie w roku 1936 założył zgromadzenie zakonne, któ-
remu patronowała Święta z Lisieux – Zgromadzenie Sióstr 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Sługa Boży nosił w swoim 
sercu również pragnienie utworzenia kapłańskiego Zgro-
madzenia Sług św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ale nie uda-
ło się mu go zrealizować.

Edycja pism Biskupa łuckiego wpisuje się w zauważal-
ne, a od jakiegoś czasu coraz większe, zainteresowanie jego 
postacią. Od wielu lat prowadzone były prace zmierzające 
do zainicjowania jego procesu beatyfikacyjnego, zintensy-
fikowane szczególnie od 2000 roku. Proces beatyfikacyjny 
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Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka został ofi-
cjalnie otwarty w  świątyni św. Jakuba w  Toruniu, gdzie 
znajdują się jego doczesne szczątki, 6 października 2013 r. 
Przez lata przemilczana postać, staje się dzisiaj dla nas co-
raz bardziej absorbująca, wzbudzająca zainteresowanie 
i chęć głębszego poznania. 

W  niniejszym tomie prezentujemy dwanaście różnych 
pism Sługi Bożego dotyczących św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus. Chociaż nie wyczerpują one w  całości związku 
Biskupa łuckiego ze św. Teresą, to jednak pozwalają nam 
na zilustrowanie głębokiej duchowej więzi między obiema 
postaciami.

Wszystkie zamieszczone tu teksty przechowywane są 
w  Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Siedem z nich 
zostało opublikowanych, reszta to rękopisy, trzy ostatnie są 
kopiami źródeł przechowywanych w  Ośrodku Archiwów, 
Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie.

Przygotowując źródła do druku, starano się zachować 
oryginalność tekstu, dlatego wprowadzono tylko niezbęd-
ne poprawki gramatyczne i  językowe, aby lepiej zrozu-
mieć myśli Sługi Bożego. Teksty Biblii pochodzą z Pisma 
Świętego Starego i  Nowego Testamentu w  przekładzie 
opracowanym przez zespół biblistów z  inicjatywy bene-
dyktynów tynieckich – Biblia Tysiąclecia, wydanie V. 



Zapatrzony w Małą Świętą12

Życie i działalność  
ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka 

Adolf Piotr Szelążek urodził się 301 lipca 1865 r. 
w  Stoczku Łukowskim na Podlasiu jako syn Stanisła-
wa i Marianny z domu Grigoriew (Gregoriew). Miał star-
szego brata Władysława (1863–1941) i  młodszego Juliana 
(1867  r.)2. Pierwsze lata jego dzieciństwa przysłonił ból 
osierocenia, ponieważ gdy miał niespełna półtora roku, 
zmarła jego matka oraz młodszy brat Julian. Jego wy-
chowaniem zajęła się wówczas druga żona Stanisława 
Szelążka – Eleonora z Dobraczyńskich. 

1 Archiwum Parafialne w Stoczku Łukowskim, Akta urodzonych parafii Stoczek od 1862 do 
1874, k. 95. W licznych biografiach Adolfa Piotra Szelążka jako data jego narodzin po-
dawany jest dzień 1 sierpnia 1865 r. Data ta znalazła się także w autobiografii Biskupa, 
powstałej pod koniec jego życia, a przechowywanej w Archiwum Generalnym Zgromadze-
nia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej (dalej: AGCST), Autobiogra-
fia, sygn. APSZ Aa 1–1 – zob. Autobiografia ks. biskupa Adolfa Szelążka, [w:] Ksiądz Biskup 
Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, pasterz, założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocz-
nicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, red. B. Karwow-
ska, Toruń 1999, s. 83. Ponieważ nie ma podstaw, które pozwalałyby na stwierdzenie, że 
akt chrztu biskupa został spisany z  błędną datą jego urodzenia, przyjmujemy właśnie 
tę datę, odnotowaną w  autentycznych źródłach metrykalnych. Zauważmy, że znane są 
też przedwojenne publikacje, niezależne od siebie, gdzie ta data została odnotowana – 
zob. np. Z okazji konsekracji J. E. ks. Biskupa Sufragana Płockiego, [w:] „Kurier Płocki” 268 
(1918), s.  1: „Ks. biskup Szelążek przyszedł na świat 30 lipca 1865 r. w  Stoczku Łu-
kowskim”; Księga Pamiątkowa Siedlczan (1844–1905), red. E. Chwalewik, Warszawa 1927, 
s. 480: „(…) urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim”. Data ta, 30 lipca, musia-
ła więc być znana i opierała się zapewne na jakichś dokumentach. 

2 Zob. L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (studium histo-
ryczno-teologiczne), Toruń 1998; B. E. Karwowska, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek wier-
ny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 2000; W. Rozynkowski, Ks. bp Adolf Piotr 
Szelążek – biskup łucki, wygnaniec w Zamku Bierzgłowskim, [w:] „Na Rubieży” 79 
(2005), s. 31–33; B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr 
Szelążek. Kapłan – Biskup – Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010; L. Zygner, Biskup 
Adolf Piotr Szelążek – polski kanonista końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, [w:] 
W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski, red. S. Godek, Warszawa 
2010, s. 285–302; B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, 
Kościół, swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek (1865–1950), Warszawa 2011.



Wstęp 13

Szkołę powszechną Adolf Szelążek ukończył w Węgro-
wie, a gimnazjum w Siedlcach. We wrześniu 1883 r. wstąpił 
do seminarium duchownego w Płocku. Święcenia kapłań-
skie przyjął 26 maja 1888 r. w katedrze płockiej. 

Drugiego sierpnia 1888 r. otrzymał nominację na wika-
riat w parafii św. Bartłomieja w Płocku. W okresie semina-
ryjnym dał się poznać jako wybitnie zdolny oraz pracowity 
uczeń, dlatego we wrześniu 1889 r. został wysłany na dal-
sze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 
6 lipca 1893 r. uzyskał dyplom z tytułem magistra świętej 
teologii. Następnie powrócił do Płocka i piastował ważne 
funkcje w diecezji: od 1893 r. wykładowcy w seminarium 
duchownym oraz sekretarza w  konsystorzu generalnym, 
w  latach 1896–1904 regens konsystorza, w  latach 1902–
1910 egzaminatora prosynodalnego oraz cenzora ksiąg, 
w  latach 1894–1896 obrońcy węzła małżeńskiego w  są-
dzie biskupim, administratora parafii w Radzikowie (1897–
1907) i Orszymowie (1907–1918), od 1902 r. był członkiem 
kapituły katedralnej płockiej.

Wiele czasu poświęcał na działalność społeczno-cha-
rytatywną. Wychodził naprzeciw ludzkim potrzebom 
i  troskom codziennego życia, dostrzegał ubóstwo rodzin, 
problem bezrobocia i  związaną z  tym emigrację zarobko-
wą oraz brak edukacji wśród dzieci i młodzieży. Prowadził 
akcje charytatywne, był członkiem, a  następnie preze-
sem Płockiego Towarzystwa Dobroczynności (1908–1918), 
przy którym z  jego inicjatywy zorganizowano Sale Pracy 
św. Józefa dla chłopców z dwoma oddziałami: krawieckim 
i stolarskim.

W kwietniu 1904 r. wyjechał ponownie do Petersburga. 
Został tam delegowany przez kapitułę katedralną na jedne-
go z  czterech asesorów Rzymsko-Katolickiego Kolegium 
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Duchownego w Petersburgu. Przebywał tam do początku 
czerwca 1907 r. 

Po powrocie do Płocka zaczął ponownie prowadzić za-
jęcia w  seminarium duchownym, wykładał: prawo kano-
niczne, filozofię, socjologię, ascetykę i ekonomię polityczną. 
W  latach 1909–1918 pełnił funkcję rektora seminarium. 
W okresie rektorstwa odbył staż w Instytucie Psychologii  
Eksperymentalnej w  Lipsku, poza tym odwiedził kilka 
ośrodków naukowych w Niemczech oraz we Francji.

Wybuch I wojny światowej zastał go za granicą. Po po-
wrocie do kraju zaangażował się w  dzieło reorganizacji 
Kościoła katolickiego w  odradzającym się państwie pol-
skim. Od 1916 r. brał udział w  posiedzeniach i  pracach 
Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej jako 
konsultor biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskie-
go. Od marca 1918 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału 
Kościoła Katolickiego w  Ministerstwie Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego. W związku z nowymi obo-
wiązkami opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie. 

Dwudziestego dziewiątego lipca 1918 r. papież Bene-
dykt XV mianował ks. Szelążka biskupem tytularnym 
Barki i  sufraganem płockim. Jego konsekracja odbyła się 
dnia 24 listopada 1918 r. w katedrze płockiej. Jednak pod-
jęte w Ministerstwie Wyznań Religijnych obowiązki zmu-
szały biskupa do spędzania większości czasu w Warszawie. 
W  rządzie premiera Antoniego Ponikowskiego ks. biskup 
Szelążek pełnił kolejno stanowiska: radcy ministerial-
nego, naczelnika Wydziału Katolickiego, a  wreszcie dy-
rektora departamentu. Był członkiem polskiej delegacji 
prowadzącej pertraktacje pokojowe w Rydze, zabierał głos 
w  sprawach odnoszących się do kwestii religii i  Kościo-
ła. W  latach 1921–1925 uczestniczył aktywnie w  pracach 
nad przygotowaniem konkordatu między Rzeczpospolitą 
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Polską a  Stolicą Apostolską, zaś po jego ratyfikacji praco-
wał nad wprowadzeniem postanowień konkordatu w życie. 

W  wyniku ustalenia nowych granic na wschodzie Pol-
ski dokonano nowego podziału administracyjnego diecezji. 
I  tak, istniejąca dotąd unia diecezji łuckiej z  żytomierską 
została rozwiązana i  na wschodnich ziemiach należących 
do Polski powstała samodzielna diecezja łucka. Czterna-
stego grudnia 1925 r. papież Pius XI mianował ks. biskupa 
Adolfa Szelążka ordynariuszem tejże diecezji. Jego ingres 
do katedry łuckiej odbył się 24 lutego 1926 r.

Od początku swej posługi pasterskiej ordynariusz 
łucki prowadził bardzo aktywną działalność duszpasterską 
i  organizacyjną, np. w  1927 r. zwołał synod diecezjalny – 
pierwszy od przeszło 200 lat; do 1939 r. utworzył ponad 70 
nowych parafii (z czym wiąże się też fakt, że od momentu 
objęcia przez biskupa Szelążka diecezji do wybuchu wojny 
liczba księży wzrosła z 140 do 240); założył Seminarium 
Duchowne Wschodniego Obrządku w  Dubnie (1928  r.), 
które w  1931 r. zostało przekształcone w  Papieskie Semi-
narium Wschodnie; zaprosił do pracy na Wołyniu zgro-
madzenia zakonne żeńskie i  męskie, także obrządku 
wschodniego; od 1932 r. mianowany przez Stolicę Apo-
stolską pełnił obowiązki konsultora Świętej Kongregacji 
do Spraw Kościoła Wschodniego; powołał do życia wie-
le instytucji i organizacji o charakterze religijnym i chary-
tatywnym; przede wszystkim zaś założył Zgromadzenie 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nadając mu misję 
szerzenia miłości Bożej w  sercach wszystkich, głównie 
przez wychowanie dzieci i młodzieży w duchu św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. 

Na początku II wojny światowej Łuck i cała diecezja zo-
stały zaanektowane przez wojska radzieckie. Nowa władza 
sowiecka wyrzuciła ks. Biskupa z jego siedziby, zamknęła  
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kurię i seminarium duchowne. Ksiądz biskup Szelążek za-
mieszkał wtedy w gmachu dawnego kolegium jezuickiego. 
Sytuacja nie poprawiła się także w czerwcu 1941 r., gdy die-
cezję odbiły wojska niemieckie. Latem 1944 r. wojska ra-
dzieckie zajęły ponownie Łuck. Organizująca się nowa 
władza próbowała zdobyć przychylność Biskupa, on jed-
nak stał się symbolem sprzeciwu wobec nowej sytuacji 
politycznej na Wołyniu. Pod koniec 1944 r. zaczęto wy-
siedlać Polaków z Ukrainy. Opuszczenie diecezji i wyjazd 
do Polski w zmienionych granicach nakazano także ks. bi-
skupowi Szelążkowi, on jednak nie opuścił swojej diece-
zji, uzasadniając swą decyzję tym, że tylko papież może go 
odwołać. W konsekwencji w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. 
został aresztowany. Więziono go kolejno w  Łucku oraz 
w  Kijowie. W  przeprowadzonym procesie zażądano dla 
niego kary śmierci.

Wiele osób podjęło intensywne starania o uwolnienie bi-
skupa Szelążka, które wspierały Stolica Apostolska, bisku-
pi z Polski, a także dyplomacja amerykańska. Szczególnie 
zaangażowany w uwolnienie biskupa łuckiego był biskup 
kielecki Czesław Kaczmarek. Dodajmy, że ordynariusz 
kielecki był uczniem biskupa Szelążka, gdyż obaj pocho-
dzili z  diecezji płockiej. Zabiegi dyplomacji oraz modli-
twy wielu wiernych przyjaciół i diecezjan dały pozytywny 
skutek – 14 maja 1946 r. biskupa zwolniono. Musiał jednak 
opuścić swoją diecezję, został deportowany do Polski. Sie-
demnastego maja 1946 r. przekroczył granicę w  Medyce 
i  znalazł się na ziemi ojczystej. Na niecałe trzy miesiące 
gościny udzielił mu biskup kielecki Czesław Kaczmarek3. 
Już 6 sierpnia 1946 r. bp Szelążek opuścił Kielce i udał się 
w drogę do położonej pod Toruniem miejscowości Zamek 

3 Zob. J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895–1963, Kielce 
2008, s. 139–141.
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Bierzgłowski. Przebudowany średniowieczny pokrzyżacki 
dom zakonny, który od okresu międzywojennego był wła-
snością diecezji chełmińskiej, stał się od tego momentu nie 
tylko miejscem zamieszkania Biskupa Wygnańca, ale także 
siedzibą tymczasowej łuckiej kurii diecezjalnej4.

Obecność ks. biskupa Szelążka pod Toruniem związa-
na była z pobytem w granicach diecezji chełmińskiej księży 
z diecezji łuckiej. Jednym z nich był ks. prałat Jan Szych5, 
kanclerz kurii diecezjalnej w Łucku, który posługiwał jako 
kapelan w  domu zakonnym sióstr pasterek w  Toruniu, 
a  następnie od czerwca 1946 r. był administratorem para-
fii św. Jakuba w Toruniu. Parafię tę przekazał ordynariusz 
diecezji chełmińskiej ks. biskup Kazimierz  Józef Kowalski 
jako źródło uposażenia zarówno dla ks. biskupa Szelążka, 
jak i grona kapłanów, głównie członków kapituły diecezji 
łuckiej.

Biskup Szelążek zmarł w Zamku Bierzgłowskim 9  lu-
tego 1950 r. Opis uroczystości pogrzebowych, które mia-
ły miejsce w  dniach 12 i  13 lutego, uczyniły siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i  Miło-
ści Chrześcijańskiej. To one opiekowały się biskupem 
w  Zamku Bierzgłowskim, przychodząc mu z  pomocą  

4 Zob. M. Dębowska, Łucka kuria diecezjalna „na wygnaniu”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” t. 73, (2000), s. 23–32.

5 Ks. Jan Szych (1898–1947) – bliski współpracownik, przyjaciel ks. bpa Szelążka. Do ka-
płaństwa przygotowywał się w  seminarium duchownym diecezji łucko-żytomier-
skiej, święcenia kapłańskie otrzymał w 1923 r. w  Łucku. Był kapelanem bpa Ignacego 
Dub-Dubowskiego i sekretarzem kurii diecezjalnej. Po objęciu rządów w diecezji łuckiej 
przez bpa A. P. Szelążka został kanclerzem kurii diecezjalnej łuckiej oraz kapelanem ordy-
nariusza. W latach trzydziestych przebywał przez dwa lata we Francji. W pierwszych dniach 
sierpnia 1945 r. opuścił Łuck, zabierając ze sobą wszystkie możliwe rzeczy należące do bi-
skupa A. P. Szelążka oraz katedry łuckiej. Przeniósł się do Torunia, gdzie początkowo peł-
nił obowiązki kapelana szpitalnego, a następnie administratora parafii pw. św. Jakuba. To 
głównie za jego staraniem biskup A. P. Szelążek po powrocie z więzienia w Kijowie przy-
był do Torunia i osiedlił się w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gdzie spędził ostatnie lata 
swego życia. Ks. Jan Szych jest pochowany na cmentarzu parafii św. Jakuba w Toruniu.
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w  codziennych zmaganiach i  wspomagając go w  kuracji 
zdrowotnej po trudach więziennej gehenny. Siostry odno-
towały między innymi: 

„W  niedzielę około godz. 12.00 miała się odbyć eks-
portacja zwłok do Torunia. Przybyli J. E. Ks. Biskup – 
Sufragan [Bernard Czapliński] naszej diecezji; Księża 
Kanonicy, Prałaci i  Duchowieństwo. [...] Schodami, kory-
tarzem, dziedzińcem Zamku zasłanymi zielenią, następ-
nie przez duże podwórze kroczył orszak pogrzebowy ku 
głównej bramie, gdzie pod wieżą czekał na zwłoki samo-
chód ciężarowy. Ks. Infułat Skalski serdecznie dziękował 
Siostrom za opiekę nad śp. Ks. Biskupem i  wiernym za 
okazaną życzliwość. Księża i Siostry zajęli miejsca w samo-
chodzie wokoło trumny i towarzyszyli J. E. w ostatniej po-
dróży odmawiając różaniec. Słońce, które rano tak pięknie 
świeciło, skryło się za chmurami, padał deszcz. Pogoda do-
stosowała się do naszego nastroju. Stanęłyśmy przed Bazy-
liką św. Jana w Toruniu, gdzie już czekały tłumy wiernych. 
Trumnę wniesiono do Bazyliki, tam do godz. 16-ej stała 
otwarta. O godz. 16.00 ruszył orszak żałobny do Kościoła 
św. Jakuba, w skład którego weszli J. E. Najprzewielebniej-
si Ks. Biskupi z różnych diecezji, duchowieństwo świeckie 
i  zakonne, klerycy diecezji chełmińskiej oraz niezliczone 
rzesze wiernych – mijając Stary Rynek, orszak posuwał się 
z wolna ul. Szeroką, Nowym Rynkiem – wśród olbrzymich 
tłumów. Pomimo wspaniałej organizacji z  trudem tylko 
można było wnieść trumnę do wnętrza Kościoła”6.

Nieszpory żałobne poprowadził ordynariusz cheł-
miński ks. biskup Kazimierz Józef Kowalski7. W  ponie-

6 Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i  zgonu Jego Ekscelencji śp. ks. biskupa 
dra  A.  Szelążka, [w:] Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, pasterz, założyciel…, 
s. 114, 116.

7  Por. „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, t. 88 (1950), s. 173–174.
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działek 13 lutego mszę św. żałobną w kościele św. Jakuba 
odprawił prymas Polski ks. Stefan Wyszyński8. Mowę po-
żegnalną w  imieniu kapłanów diecezji łuckiej wygłosił 
ks.  infułat Teofil Skalski, prepozyt kapituły katedralnej 
łuckiej9. Wspomniane wyżej siostry franciszkanki w  na-
stępujących słowach opisały to wydarzenie: „W  po-
niedziałek, dnia 13 lutego o  godz. 10-tej rozpoczęły się 
wigilie, następnie J.  Emin. Ks. Prymas Polski, który za-
szczycił śp.  J.  E.  Ks.  Biskupa Szelążka swoją obecno-
ścią, odprawił pontyfikalną żałobną Mszę św. Po Mszy 
św. przemówił Ks. Infułat Skalski, pocieszając osieroco-
ne Duchowieństwo diecezji łuckiej i  przedstawiając dzia-
łalność śp. Ks. Biskupa Szelążka jako Regensa Seminarium 
Duchownego, jako Biskupa-Sufragana, współpracow-
nika w  Ministerstwie dla spraw Wyznań i  jako Biskupa – 
Ordynariusza Diecezji Łuckiej. Z  kolei Najprzewieleb-
niejsi Ks. Biskupi otoczyli trumnę, odprawiając Kondukt 
żałobny. Po pięknych tych ceremoniach odbył się proce-
sjonalny pochód z  trumną dookoła kościoła. Trumnę nio-
sło Duchowieństwo. Tymczasem w  Kościele odkryto 
podziemia. Po powrocie orszaku do kościoła J. Eminencja 
Ks.  Prymas przemawiał z  ambony. Z  głębokim wzrusze-
niem dziękował masom wiernych za przybycie, przez które 
okazali swoją wierność Kościołowi i  jego Pasterzom. Mó-
wił o znaczeniu i niezwyciężonej sile ducha Hierarchii Ko-
ścioła św., którego najwierniejszego, przez żadne krzyże 
i  cierpienia nie załamanego Męczennika – Biskupa zwło-
ki, oddajemy ziemi jako ziarno, które owoc swój przyniesie. 
Odkryto jeszcze raz trumnę, aby włożyć nakrycie cynkowe 
z małym otworem szklanym, po czym spuszczono trumnę  

8 Por. W. Konopka, Pobyt prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła ka-
tolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Toruń 2012, s. 35–47.

9 S. Kobyłecki, Wspomnienie o ks. bpie Szelążku, [w:] Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Czło-
wiek, pasterz, założyciel…, s. 103–111.
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do podziemia, nie zamykając tychże. Tam pozostała trum-
na widoczną dla wszystkich, z  czego pilnie korzystali 
wierni, nieustannie cześć swą oddając drogim szczątkom. 
Zamknięcie nastąpiło w  piątek dnia 17 lutego po uro-
czystych Nieszporach przy udziale niezliczonych mas 
wiernych. Pogrzeb J. E. śp. Ks. Biskupa dra A.  Szelążka  
po prostu nazwać można «Triumfem». Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym. Jesteśmy przekonani, że mamy wiel-
kiego Orędownika w niebie!”10. 

W pogrzebie uczestniczyło blisko 20 biskupów, ok. 300 
księży, siostry zakonne oraz tłumy wiernych. Ks. biskup 
Szelążek został pochowany w krypcie kościoła św. Jakuba 
mieszczącej się pod prezbiterium. Pamięć o nim trwa nie-
przerwanie od wielu już lat. Przy jego grobie zbierali się 
na modlitwę kapłani z diecezji łuckiej, dopóki żyli. Liczna 
grupa osób wysiedlonych z  Wołynia pamięta o  swym pa-
sterzu, przy okazji rocznic śmierci i nie tylko. Także siostry 
terezjanki nawiedzają grób swego Ojca i Założyciela przy 
każdej sposobności. Otwarcie zaś jego procesu beatyfika-
cyjnego daje możliwość wszystkim osobom do spotkania 
z  niezwykłą i  heroiczną sylwetką Biskupa wygnańca, po-
znania jego duchowej spuścizny oraz zatrzymania się przy 
jego doczesnych szczątkach na modlitwie zanoszonej do 
Boga za jego przyczyną. 

Założyciel Zgromadzenia  
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

U podstaw tworzącego się Zgromadzenia Sióstr św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus znalazły się dwa stowarzysze-
nia religijne pobożnych kobiet: Asocjacja Chrystusa Króla 

10 Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu…, s. 118–119.
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i Związek Terezjański, które chociaż różniły się w swych 
celach i zadaniach, to jednak miały też cechy wspólne oraz 
dążyły do zorganizowanego życia w  formalnych wspól-
notach. Trudne początki tworzącego się zgromadzenia 
ukazują, że Założyciel – Sługa Boży biskup Adolf Szelążek – 
obdarzony szczególną łaską i  natchniony przez Ducha 
Świętego, posiadał tę nadprzyrodzoną pewność wykonania 
dzieła, na jakie nie porwałoby się serce ludzkie wśród prze-
ciwności tego świata.

Pierwsze fundamenty w  Asocjacji Chrystusa Kró-
la zorganizowała Maria Kubasiewicz, urodzona w  1889 r. 
w  miejscowości Ożenin, powiatu Ostróg na Wołyniu 
(obecnie Ukraina), która już od młodych lat miała pra-
gnienie poświęcenia się na wyłączną służbę Bożą i  pra-
cę apostolską. Śledząc jej historię życia, można zauważyć, 
jak Bóg poprzez wiele wydarzeń i  doświadczeń przygo-
towywał ją do tego dzieła. Przywołajmy tylko niektóre. 
Maria Kubasiewicz po ukończeniu gimnazjum (1907 r.) 
udała się do Odessy na praktykę pedagogiczną we wzor-
cowym zakładzie wychowawczym, prowadzonym przez 
Marię Drzewiecką (była ona członkiem ukrytego wów-
czas Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi). Odczuwała już 
pragnienie poświęcenia się Bogu, ale nie zdecydowała się 
na podjęcie życia zakonnego w  tym zgromadzeniu. Uda-
ła się więc na Podole, gdzie otrzymała pracę nauczycielki 
w wiejskiej szkole. Przez wiele lat (do 1926 r.) poświęcała 
się pracy wychowawczej wśród ubogiej młodzieży wsi oraz 
miasteczek, w  miejscowościach oddalonych od kościołów 
i zaniedbanych religijnie. Jako nauczycielka coraz bardziej 
odczuwała potrzebę powstania zgromadzenia zakonne-
go, które poświęciłoby się pracy wychowawczej i misyjnej 
wśród ludności zaniedbanej religijnie. 
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Na początku 1926 r. Maria Kubasiewicz dowiedziała 
się o ustanowieniu przez papieża Piusa XI nowego święta  
Chrystusa Króla, które stało się posiewem dobrych i  no-
wych natchnień. Zwróciła się do ks. biskupa Adolfa Piotra 
Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu z proś-
bą, by zatwierdził projekt stowarzyszenia misyjnego po-
święconego na służbę Chrystusa Króla. Znamienne jest, że 
ks. biskup Adolf Szelążek, znając doskonale trudności spo-
łeczno-religijne swej diecezji, nie od razu zatwierdził nowe 
zgromadzenie, ale też nie przeszkadzał dobrej inicjatywie. 
Polecił Marii Kubasiewicz, aby zajęła się sprawą organiza-
cji stowarzyszenia kościelnego, a dopiero po dłuższej pró-
bie podjął starania o utworzenie zgromadzenia zakonnego.

Ordynariusz łucki, po zapoznaniu się ze statutem no-
wego stowarzyszenia, 22 czerwca 1927 r. wydał dokument, 
mocą którego pozwolił na założenie zrzeszenia kościelne-
go pod nazwą Asocjacja Chrystusa Króla na okres 3 lat. Do-
piero po upływie tego czasu – 12 maja 1930 r. wydał dekret 
erekcyjny Asocjacji Chrystusa Króla, nadając jej tym sa-
mym osobowość prawną. Należy tu jednak zaznaczyć, że 
nie było to jeszcze zgromadzenie zakonne, a jedynie stowa-
rzyszenie kościelne z  nadaną osobowością prawną. Maria 
Kubasiewicz, mianowana przez biskupa Szelążka kierow-
niczką stowarzyszenia, wiernie troszczyła się o rozwój no-
wego dzieła, o  jego wzrost liczebny i zaplecze materialne. 
Podejmowała także dalsze starania o  przekształcenie sto-
warzyszenia w  zgromadzenie zakonne, do czego była 
potrzebna pozytywna opinia Stolicy Apostolskiej. Przy-
gotowała zatem wymagane dokumenty oraz tekst kon-
stytucji, które następnie przesłała do biskupa łuckiego. 
Warto tu przytoczyć zapis z  owych projektów konstytu-
cji wysłanych do Świętej Kongregacji Zakonników w Rzy-
mie, w którym czytamy m.in.: „Służebnice Chrystusa Króla 
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zająć się mają przede wszystkim wychowaniem najlepsze-
go elementu dziatwy, by tę wybraną gromadkę nie tylko 
uchronić od złego wpływu, lecz – pogłębiać w niej życie 
wewnętrzne, religijne – w atmosferze pogodnej, radosnej – 
przy utrzymaniu niezbędnej karności, do czego dążyć 
będą przez rozwój pobożnych organizacji dla młodzie-
ży, jak np. Krucjaty Eucharystycznej, Zastępów Rycerstwa 
Chrystusowego, Kółek św.  Teresy od Dzieciątka Jezus – 
i  innych”11. Oprócz tego, jako cel wyłączny zgromadzenia 
wpisano: pracę w miejscowościach oddalonych od świątyń 
katolickich; przyczynianie się do zjednoczenia prawosła-
wia z Kościołem katolickim; specjalna opieka nad dziećmi 
i  młodzieżą; przeciwdziałanie wszelkim prądom antykato-
lickim; wspieranie dzieł misyjnych. Warto jeszcze dodać, 
że św. Teresa od Dzieciątka Jezus była uznana za szcze-
gólną patronkę zakładów wychowawczych obok świętego 
Michała Archanioła12. 

Na prośbę Marii Kubasiewicz ks. biskup Adolf 
Szelążek 30 marca 1936 r. wysłał do Kongregacji Zakon-
ników w Rzymie wymagane dokumenty z prośbą o nihil ob-
stat Stolicy Apostolskiej, aby zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego mógł kanonicznie erygować zgromadzenie 
zakonne. W  tym czasie Asocjacja Chrystusa Króla liczy-
ła ok. 40 osób prowadzących życie wspólne i realizujących 
cele stowarzyszenia w sześciu placówkach.

Po zapoznaniu się z dokumentacją i rozważaniu przed-
stawionych okoliczności Kongregacja Zakonników odpo-
wiedziała pismem z 4 maja 1936 r. w następujących słowach: 

„Przesłane zostały pisma Waszej Ekscelencji do tejże 
Św. Kongregacji Zakonów z dnia 30 marca bieżącego roku 

11 Konstytucje Zgromadzenia Zakonnego Służebnic Chrystusa Króla, [Maszów 1936], oryg. 
AGCST, sygn. AZG La, mps, s. 3.

12 Por. tamże.
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razem z tekstem konstytucji i innymi dokumentami w celu 
założenia nowego Instytutu pod tytułem Zgromadzenia  
Niewiast Chrystusa Króla. Rozpatrzywszy wszystko do-
kładnie na posiedzeniu dnia 30 kwietnia b.r., ta Święta 
Kongregacja postanowiła dać taką odpowiedź: odłożyć na-
leży sprawę na odpowiedniejszy czas. Z  radością jednak 
stwierdza się fakt dążenia do uświęcenia dusz tych niewiast, 
które prowadzą życie wspólne, jak również z  osiągania 
owoców ich apostolstwa”13.

Ks. biskup Adolf Szelążek w  myśl pisma Kongrega-
cji Zakonników postanowił odłożyć erekcję zgromadzenia 
zakonnego na inny czas, a Maria Kubasiewicz przyjęła to 
w duchu posłuszeństwa, podejmując dalszą troskę o umoc-
nienie i rozwój Asocjacji Chrystusa Króla.

U  podstaw innego stowarzyszenia religijnego działa-
jącego pod nazwą Związek Terezjański znalazła się dzia-
łalność Heleny Janiny Jander (1886–1989) w  założonym 
przez nią w 1923 r. Zakładzie Naukowo-Wychowawczym 
dla Dziewcząt Słabego Zdrowia w Świdrze koło Warszawy 
oraz praca apostolska ks. kanonika Jana Majchrzyckiego14. 

13 Święta Kongregacja Zakonników, Pismo do ks. bpa A. P. Szelążka, Rzym, 4 maja 1933, 
oryg. Archiwum Kongregacji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Rzy-
mie, sygn. DD 1922, mps, przekł. z łac. ks. A. Warpechowski, k. 1.

14 Ks. kan. Jan Majchrzycki (1889–1934) urodził się w Kaliszu, wstąpił do seminarium du-
chownego w Żytomierzu, gdzie w 1905 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Na dwa lata wy-
jechał na studia biblijne do Rzymu, a po powrocie prowadził wykłady z egzegezy Pisma 
św. w  seminarium duchownym w  Żytomierzu, którego następnie został rektorem. Był 
również kanonikiem kapituły ołyckiej i wielkim propagatorem duchowości św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Z powodu ciężkiej choroby zrzekł się powierzonych mu funkcji i przeniósł 
się do Otwocka – zdrowotnej miejscowości koło Warszawy. Tam zetknął się z Heleną Jani-
ną Jander, która w Świdrze utworzyła Zakład Naukowo-Wychowawczy dla Dziewcząt Słabe-
go Zdrowia, gdzie ks. Jan Majchrzycki był pierwszym kapelanem. Od początku w placówce 
istniał kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gromadząc wokół tej Świętej rzesze dziewczynek 
w organizacji zwanej Kółka św. Teresy od Dzieciątka Jezus – z czasem w Polsce były ich 
setki. W 1930 r. w Świdrze powstał Związek Terezjański, skupiający nauczycieli szkół war-
szawskich oraz wspólnotę kobiet, z której utworzony później został Instytut Terezjański.
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Do ośrodka w Świdrze przyjeżdżały dziewczęta z całej Pol-
ski ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, aby ko-
rzystając z  walorów otwockiego klimatu, kontynuować 
naukę w  zakresie szkoły podstawowej. Kierowniczka za-
kładu – pani Jander – bardzo dbała o  wysoki poziom na-
ukowy i religijny swoich wychowanek. Kiedy w budynku 
powstała kaplica, właścicielka szukała kapelana, który oto-
czyłby duchową opieką zgromadzone dziewczęta. W  tym 
czasie w Otwocku przebywał na leczeniu ks. kanonik Jan 
Majchrzycki, urodzony w  Kaliszu w  1881 r., który ukoń-
czył seminarium duchowne w Żytomierzu i stąd był zwią-
zany z  diecezją łucką i  jej ordynariuszem – biskupem 
A. Szelążkiem.

W placówce od początku jej istnienia kwitł kult błogosła-
wionej, a później świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, której 
wielkim czcicielem był także ks. Jan Majchrzycki. Z  cza-
sem placówka w  Świdrze przyjęła nazwę: Zakład Nauko-
wo-Wychowawczy Klimatyczno -Leczniczy im. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus dla dziewczynek. Ks. Jan Majchrzyc-
ki – kapelan zakładu – założył tam w  1923 r. pierwszą 
w  Polsce organizację dla dziewczyn, tzw. kółka św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus, napisał dla nich ustawę i osobiście 
nimi kierował. Celem kółek zwanych potocznie tereskami 
było pomnażanie się w  miłości ku Bogu oraz pomaganie 
św. Teresie w  pociąganiu innych do Jezusa, by Go uczy-
nić Królem dusz. Sprawy misyjne były także bliskie orga-
nizacji, gdyż św. Teresa została ogłoszona patronką misji, 
a ponieważ „najbliższy teren misyjny to Rosja, a tam dzieci, 
którym Boga zabrano”, więc w kółkach podejmowano licz-
ne modlitwy za te dzieci. 

Zakład Naukowo-Wychowawczy stał się wówczas 
głównym sekretariatem dla organizacji kółek św. Teresy 
w  całej Polsce. W  prowadzeniu teresek i  propagowaniu 
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Małej Świętej z  Lisieux wspomagały ks. Jana Majchrzyc-
kiego nauczycielki z placówki w Świdrze, które same coraz 
bardziej żyły tą duchowością. Wówczas ks. Jan Majchrzyc-
ki, dostrzegając ich zaangażowanie i  poświęcenie, zało-
żył w 1930 r. stowarzyszenie religijne pod nazwą Związek 
Terezjański, skupiające nauczycielki szkół, które zajmo-
wały się prowadzeniem i organizowaniem kółek św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus. Przy współpracy z Heleną Janiną 
Jander, zachęcał panie pracujące w  zakładzie świderskim, 
które żyły na wzór zakonny, do pogłębiania życia ducho-
wego, aby swym przykładem wzajemnej miłości i  kro-
czeniem drogą dziecięctwa Bożego św. Teresy świderski 
Związek Terezjański pociągał innych do Boga. W  liście 
do Heleny Jander z 6 stycznia 1932 r. napisał: „Pisząc do 
Ks. Biskupa [A. P. Szelążka] na Nowy Rok wspomniałem, 
że wielkim naszym pragnieniem jest, aby naszemu Związ-
kowi nadać jak najprędzej więcej religijny charakter i uzy-
skać zatwierdzenie wewnętrznej naszej ustawy”15. Do misji 
przewodzenia tej wspólnocie formował panią Jander, gdyż 
w niej widział ogromny potencjał wiedzy i duchowego wy-
robienia. 

Do roku 1932 przy ks. Janie Majchrzyckim skupiały się 
wszystkie kółka, które najprężniej rozwijały się na tere-
nie Warszawy (do roku 1927 było w nich ok. 1 000 dziew-
czynek). Osobną silną grupę stanowiły kółka powstałe na 
Wołyniu, gdzie rozwijały się równie intensywnie, a  pole-
cone przez ks. biskupa Adolfa Szelążka w orędziu z 1926 r. 
znajdowały się pod opieką szefa sekcji szkolnej diecezji 
łuckiej i wprowadzane były do gimnazjów żeńskich i szkół 
na Wołyniu.

15 Ks. Jan Majchrzycki, List do Heleny Jander, Świder, 6 stycznia 1932, oryg. Archiwum 
Diecezjalne w Łomży, Akta śp. ks. Józefa Wierzbickiego, rps, k. 2.
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Przy kole katechetek w  Warszawie powstała w  1932  r. 
Sekcja Warszawska Organizacji Kółek św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus pod kierunkiem ks. prof. Jana 
Mauersbergera. Miała ona zebrać kierownicze siły kółek, 
aby obmyśleć i umożliwić programową pracę w organizacji 
teresek. Wówczas ks. Jan Majchrzycki rozważał możliwość 
założenia domu w diecezji łuckiej na Wołyniu, w celu za-
jęcia się organizacją kółek i prowadzeniem tam działalno-
ści oświatowej. Przy życzliwej pomocy ks. biskupa Adolfa 
Szelążka, w styczniu 1933 r. pani Helena Jander przebywała 
już w Łucku i podejmowała pierwsze kroki, aby zorganizo-
wać dom i przygotować nowe miejsce pracy (przedszkole 
i internat dla młodzieży). 

Szczytnym zadaniem Związku Terezjańskiego było 
posłannictwo miłości, oprócz pracy nad własnym uświę-
ceniem, wychowywanie młodzieży w  duchu św. Tere-
sy poprzez zakładanie kółek i wskazywanie drogi rozwoju 
dziecięctwa Bożego w duszach.

Po śmierci ks. Jana Majchrzyckiego (w 1934 r.) inicjaty-
wę utworzenia zgromadzenia zakonnego na bazie Związku 
Terezjańskiego przejął ordynariusz diecezji łuckiej – bi-
skup Adolf Szelążek. Jego wielkim pragnieniem było po-
siadanie na Wołyniu zgromadzenia, które poświęcone św. 
Teresie, patronce także diecezji łuckiej, będzie szerzyło jej 
kult i duchową doktrynę. Stowarzyszenie liczyło wówczas 
12 osób i posiadało dwa domy: w Łucku i Świdrze.

Biskup A. Szelążek przejrzał zatem zredagowane kon-
stytucje, dokonał potrzebnej korekty, zgromadził wymaga-
ne przez Stolicę Apostolską dokumenty i w marcu 1936 r. 
przesłał do Kongregacji Zakonników. Czternastego lipca 
1936 r. otrzymał następującą odpowiedź: „Bardzo przyjem-
nie jest mi powiadomić Waszą Ekscelencję, że ze stro-
ny Świętej Kongregacji nic nie staje na przeszkodzie, aby  
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doszło do kanonicznego utworzenia tego Zgromadzenia”16.  
Ta radosna wiadomość nie musiała długo czekać na re-
alizację, bowiem na 1 sierpnia 1936 r. biskup Adolf Szelą-
żek przygotował dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr 
św.  Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z  konstytucjami. 
Z nieznanych przyczyn osoby ze Związku Terezjańskiego 
na czele z Heleną Janiną Jander nie zgłosiły się do ks. bi-
skupa do Łucka po odbiór dekretu i konstytucji. 

Sprawa powstania nowego zgromadzenia zakonnego 
znalazła się w bardzo trudnym położeniu, gdyż w świetle 
prawa wszystko było przygotowane, natomiast w wymiarze 
personalnym zapanowała pustka. Zabrakło osób, które za-
palone ideałem życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i for-
mowane w jej duchowości chciałyby ponieść jej przesłanie 
miłości do spragnionych serc. Z  ludzkiego punktu widze-
nia sytuacja była bez wyjścia. Najprościej byłoby anulować 
dekret, ale biskup A. Szelążek tego nie uczynił, jakby ocza-
mi wiary dostrzegał, że z tych trudności może zrodzić się 
dobro Bogu wiadome. W każdym rozeznaniu dzieła Boże-
go potrzeba czasu do namysłu i modlitwy, aby podjęta de-
cyzja była uzgodniona z wolą Bożą. 

Po upływie półtora miesiąca, w  czasie którego pa-
nie ze Związku Terezjańskiego nie pojawiły się w  kurii 
w Łucku, biskup Adolf Szelążek podjął dialog z przedsta-
wicielką Asocjacji Chrystusa Króla – Marią Kubasiewicz, 
wiedząc, że pragnie wraz ze swymi siostrami prowadzić 
życie zakonne. Ordynariusz łucki miał w  pamięci pismo 
Kongregacji Zakonników z 4 maja 1936 r., która rozważa-
jąc sprawę powstania Asocjacji Chrystusa Króla w  opar-
ciu o  przedstawione dokumenty i  konstytucje, wskazała 
odłożenie erekcji tego zgromadzenia na inny czas, a z dru-

16 Święta Kongregacja Zakonników, Pismo do ks. bpa A. P. Szelążka…, k. 1–3.
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giej strony wyrażała radość z faktu dążenia tych niewiast 
do własnego uświęcenia i podejmowanej przez nie pracy 
apostolskiej. Znał treść konstytucji asocjacji, zatem wie-
dział, że charakter jest nieco inny od tworzonego przez 
niego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
jednak zadania i  środki realizacji apostolatu były podob-
ne, a niektóre nawet te same. Mianowicie w obu stowarzy-
szeniach dziełom miłosierdzia patronowała św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus, a  zadaniem było rozwijanie pobożnych 
organizacji dla młodzieży i  otoczenie szczególną troską 
ludności zaniedbanej religijnie. Warto jeszcze zauważyć, 
że zarówno w kółkach św. Teresy od Dzieciątka Jezus pro-
wadzonych przez Związek Terezjański, jak i w apostolacie 
Asocjacji Chrystusa Króla bliskie było posłannictwo mi-
syjne w duchu św. Teresy oraz pociąganie innych do Jezu-
sa, aby Go uczynić Królem dusz. 

Prawdopodobnie te wspólne cechy wynikające z  pro-
wadzonej działalności obu stowarzyszeń, które dobrze 
znał ks.  biskup Adolf Szelążek, stały się przyczyną tego, 
że – z  braku zaplecza personalnego w  założonym Zgro-
madzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus – wejście 
w szeregi św. Teresy, przyjęcie dekretu i konstytucji zapro-
ponował członkiniom Asocjacji Chrystusa Króla.

Siedemnastego września 1936 r. Maria Kubasiewicz 
przybyła na spotkanie do kurii w  Łucku i  po rozmowie 
z  ks. biskupem A. Szelążkiem wyraziła zgodę, aby człon-
kinie Asocjacji Chrystusa Króla zostały włączone do za-
łożonego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, przyjmując tym samym nowe konstytucje. Szóste-
go października 1936 r. w Maszowie na Wołyniu odbyła się 
pierwsza kapituła generalna Zgromadzenia. Przełożoną ge-
neralną została wybrana s. Maria Kubasiewicz, dotychcza-
sowa przełożona Asocjacji Chrystusa Króla, której wybór 
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potwierdził ordynariusz diecezji łuckiej. W wyniku tak za-
istniałych okoliczności nie dziwią także słowa, jakie biskup 
A. Szelążek napisał do nowo wybranej matki Kubasiewicz: 
„Statuty po polsku już są drukowane. Zawierają wyjaśnienia, 
które wskażą, że nie utracacie nic ze swych zadań i dążeń 
na chwałę Chrystusa Króla, przewidzianych w  Statutach 
Asocjacji Chrystusa Króla. Wierzę mocno, że nie kto inny, 
tylko On, który na nasze czasy przysłał Swą służebnicę,  
św.  Teresę od Dzieciątka Jezus, On zdecydował, że ma-
cie Jemu służyć w zespoleniu z tą Jego Służebnicą, jako Jej 
Siostry”17.

Założyciel przez wszystkie lata wspierał rozwój ducho-
wy i materialny nowego zgromadzenia. Pierwszorzędnym 
zadaniem, które stawiał przed siostrami, była pomoc w wy-
chowaniu młodego pokolenia w duchu św. Teresy – patron-
ki Zgromadzenia. Szczególnym zainteresowaniem biskupa 
A. Szelążka cieszyły się placówki oświatowo-wychowaw-
cze prowadzone przez siostry, a pozytywne opinie księży 
proboszczów o pracy sióstr radowały jego serce. 

W 1939 r. z powodu wybuchu II wojny światowej łącz-
ność pomiędzy siostrami a biskupem założycielem została 
utrudniona. Po zakończeniu wojny siostry musiały opu-
ścić swe domy na Wołyniu i odnaleźć się w nowych warun-
kach, to także nie ułatwiało kontaktu z biskupem Adolfem 
Szelążkiem. W  końcu także i  on został deportowany do 
Polski w  maju 1946 r. i  zamieszkał w  Zamku Bierzgłow-
skim koło Torunia, skąd podejmował wysiłki ponownej in-
tegracji rozproszonego Zgromadzenia. Nawiązał wówczas 
kontakt z siostrami, umacniał słowem i dobrą radą, pragnął 
dalszego rozwoju duchowego i  liczebnego Zgromadzenia. 
Poprosił ks. kardynała Augusta Hlonda o  udzielenie mu 

17 Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, List do Matki Marii Kubasiewicz, Łuck, 7 października 1936, 
oryg. AGCST, sygn. APSZ Ad 8–2, rps, k. 1–3.
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stosownej delegacji, by mógł przyjść z pomocą w sprawach 
prawnych założonemu przez siebie dziełu. 

Trzydziestego grudnia 1947 r. zwołano w  Ścinawce 
Dolnej koło Kłodzka drugą kapitułę generalną. Na prze-
łożoną generalną została wówczas wybrana s. Bernarda 
Nakonowska, która wkrótce po wyborze udała się z  wi-
zytą do ks. biskupa do Zamku Bierzgłowskiego. Sędzi-
wy już ks. biskup Adolf Szelążek delegował na opiekuna 
Zgromadzenia kapłana diecezji łuckiej ks. Stanisława 
Kobyłeckiego – aby służył radą i  pomocą w  najtrudniej-
szych sprawach. W zachowanej korespondencji założycie-
la do m. Bernardy biskup Szelążek wyrażał  troskę o siostry, 
a nade wszystko swe poczucie łączności ze Zgromadzeniem.

Ks. biskup Szelążek do końca życia interesował się losa-
mi poszczególnych sióstr i domów zakonnych. Wyrażał swą 
radość z powodu ponownej stabilizacji i kanonicznej erekcji 
nowicjatu (3 października 1948 r.), natomiast ze względu na 
zły stan zdrowia nie mógł uczestniczyć osobiście w ważnych 
wydarzeniach z życia Zgromadzenia, towarzyszył jednak sio-
strom modlitwą i radą. Starał się też wspierać je w momen-
tach zagrożeń i pojawiających się niepewności. 

Podsumowując, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus jest w pełnym tego słowa znaczeniu dzie-
łem Sługi Bożego ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, które 
trwa do dziś. Obecnie siostry pracują w kilkunastu domach 
zakonnych w Polsce oraz na Ukrainie i we Włoszech.
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Korespondencja ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka 
z matką Agnieszką od Jezusa z klasztoru  

Karmelitanek Bosych w Lisieux z lat 1924–193918

J.M.J.T.19 Aleja Róż 6/4
Warszawa, 3 IX 192420

Najprzewielebniejsza Matko Przełożona21,

Mały biskup polski, którego Matka poznała w  lipcu 
ubiegłego roku22, nie podejrzewał, iż będzie mógł tak 
szybko skorzystać z  wielkodusznego pozwolenia, którego 
Matka mi udzieliła – abym do Niej napisał, Najprzewieleb-
niejsza Matko Przełożona, w  poważnych okolicznościach 
swego życia, by prosić o Jej pomoc duchową.

18 Przekładu listów z języka francuskiego dokonał Jan Jarco.
19 Skrót od Jezus, Maryja, Józef, Teresa (z Ávili).
20 Biskup A. P. Szelążek był związany z diecezją płocką, najpierw przez święcenia kapłańskie, 

a później także przez nominację na biskupa pomocniczego, jednak w latach 1918–1924 
był również pracownikiem w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Podjęcie tych obowiązków wymagało od niego stałego zamieszkania w Warszawie i co-
dziennej pracy w ministerstwie, stąd warszawski adres korespondencji. Z zachowanej do-
kumentacji wynika, że stosunkowo rzadko przebywał w diecezji płockiej, większość czasu 
spędzał w Warszawie, zajmując się różnymi sprawami kościelnymi i państwowymi. 

21 Matka Agnieszka od Jezusa – Paulina Martin (1861–1951), rodzona siostra św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, jako najstarsza z rodzeństwa, po śmierci matki Zelii Martin z domu 
Guérin, otoczyła szczególną opieką 4-letnią Teresę, która obrała ją za swoją „drugą mamę”. 
Zmarła w wieku 90 lat.

22 Biskup A. P. Szelążek spotkał się osobiście z  m. Agnieszką od Jezusa w  lipcu 1923 r. 
w Lisieux, już po uroczystości beatyfikacji Teresy od Dzieciątka Jezus. Miał wtedy 58 lat, 
zaś m. Agnieszka – 62. Wówczas też zrodziła się między nimi więź wynikająca ze złącze-
nia obojga z duchowością bł. Teresy Martin.
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W  mojej Ojczyźnie, po powrocie z  Francji, spotka-
łem się z kilkoma Bożymi próbami, które na mnie czekały. 
Przyjąłem je z  wielką radością jako znak natychmiasto-
wego urzeczywistnienia moich gorących pragnień w dzie-
dzinie chrześcijańskiej doskonałości, w  wewnętrznym 
zbliżeniu do błogosławionej Teresy23. Lecz pomimo moich 
częstych doświadczeń (mam 59 lat) nie doszedłem jeszcze 
do tego stopnia zjednoczenia z miłościwym Bogiem, które 
by mnie uczyniło panem samego siebie w takich sytuacjach. 
Raczej pojawiły się wewnętrzne niepokoje wobec zła, które 
już się dokonało lub które mi jeszcze grozi: jak nieprzyjem-
ne zmiany w moim obecnym położeniu, choroba moich ro-
dziców, bardzo starych...24

Do tych okoliczności dołącza się próba, którą znajduję 
w moich modlitwach zanoszonych o nawrócenie kilku osób, 
do tej pory pozostających bez skutku. W  tym stanie od-
czuwam silne zniechęcenie. Poza tym nie potrafię dobrze 
pogodzić pragnienia urzeczywistnienia wszystkich podnio-
słych rysów miłości Bożej – najdoskonalej ukazanych przez 
błogosławioną Teresę w słowach i w życiu – z wewnętrz-
nymi uczuciami, które aktualnie sprzeciwiają się tym pra-
gnieniom: altiora te ne quesieris25. Sprawiedliwość każe mi 
przyznać, że pełnię tego ideału pojmuję z całkowitą świa-

23 Beatyfikacja Teresy od Dzieciątka Jezus miała miejsce 29 kwietnia 1923 r. w  Rzymie, 
a dwa lata później tj. 17 maja 1925 r. odbyła się jej kanonizacja. Obu tym uroczysto-
ściom przewodniczył papież Pius XI, który zapatrzony w ideał życia i drogę duchową św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus nazwał ją „gwiazdą swego pontyfikatu”. Warto tu nadmienić, że 
kard. Achilles Ratti zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej jako głowa Kościoła Chrystusowe-
go, pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce. Wówczas poznał ks. biskupa A. P. Sze-
lążka, z którym konsultował wiele ważnych spraw Kościoła katolickiego w Polsce. Można 
więc przypuszczać, że podczas spotkań w Watykanie z biskupem A. P. Szelążkiem, obok 
omawianych spraw Kościoła, poruszane były również tematy przeżywanych przygotowań 
do beatyfikacji i kanonizacji karmelitanki bosej z Lisieux. 

24 Stanisław Szelążek (1839–1925) w roku napisania tego listu tj. 1924 – miał 85 lat, zaś 
druga matka biskupa – Eleonora Szelążek (1844–1930) ukończyła 80 rok życia.

25 Obyś nie pragnął wyższych rzeczy.
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domością jedynie przez błogosławioną Teresę; widzę, że 
ona dała mu formułę nadzwyczaj pełną, najdokładniejszą, 
najdonioślejszą i  mocno przyciągającą. Żywy wyraz tego 
ideału w osobie błogosławionej Teresy nie może nie wzru-
szać serc, które dążą do Boga. Może moje serce jest wzru-
szone w ten sposób. Lecz czy mogę odważyć się wyciągać 
rękę ku tym dobrom? Czy mam takie prawo? Oto rozdarcia 
mojej duszy.

W  sam dzień 30/IX26 odprawiałem mszę w  kaplicy 
ku czci Błogosławionej w  możliwym uroczystym duchu. 
W tej mszy wzięła udział grupa nazaretanek, które gorąco 
czczą błogosławioną Teresę. Tego samego dnia w  biurze 
otrzymałem oficjalne powiadomienie, że zostałem zdymi-
sjonowany (z 1 stycznia 1925) z mego stanowiska Kierow-
nika Sekcji w  Ministerstwie (chcą mnie zatrzymać jako 
konsultanta). Dzięki Bogu świąteczny stan w  mojej du-
szy nie został zachwiany. Ten krzyż pozostaje i  przyjmu-
je różne formy. Zaczynam teraz czytać dzieła św. Jana od 
Krzyża27. Pierwsza księga: Droga na Górę Karmel nadzwyczaj 
mi się podoba i będzie, jak przewiduję, bardzo pożyteczna 
dla mej duszy. Gdy śledzę nauczanie św. Doktora, wyobra-
żam sobie błogosławioną Teresę; oddycham jej myślami, 
jej odwagą,... chcę, jak Ona, coraz bardziej oczyszczać moje 
najtajniejsze dążenia. Widzę tutaj jeszcze jeden kwiatuszek 
moich doświadczeń w  modlitwie. Pewnego dnia przed-
stawiałem Jezusowi moje pragnienie kochania go w  taki 
sposób, aby nikt z  żyjących nie pokonał mnie pod tym 

26 Pod tą datą pierwotnie obchodzono liturgiczne wspomnienie błogosławionej, a później 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Data uległa zmianie po Soborze Watykańskim II, obec-
nie wspomnienie św. Teresy z Lisieux w Kościele jest obchodzone 1 października. 

27 Św. Jan od Krzyża (1542–1591), reformator zakonu karmelitów, autor cenionych dzieł 
ascetyczno-mistycznych: Droga na Górę Karmel, Noc ciemna, Pieśń duchowa, Żywy płomień 
miłości. To głównie z jego duchowości oraz duchowości św. Teresy Wielkiej (z Ávili) św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus czerpała światła w swej formacji zakonnej. 



Zapatrzony w Małą Świętą38

względem28. Nagle sobie przypominam o  Was, Siostrach 
z Karmelu w Lisieux – i zrozumiałem całą próżność, a na-
wet niesprawiedliwość mojego pragnienia i mojej modlitwy. 
Natychmiast zmieniłem ich formę: „Nie, nie – powiedzia-
łem – należy zachować aktualne relacje zasług i stopni; chcę 
iść za Czcigodną Matką Agnieszką i  drogimi Siostrami 
Karmelitankami z Lisieux w  ich heroicznym porywie mi-
łości Bożej; będę bardzo szczęśliwy, jeżeli będą dokonywać 
ustawicznego i nieskończonego postępu na drogach dosko-
nałości chrześcijańskiej, jeżeli będą się zanurzać bez za-
strzeżeń w przepaściach tej miłości; niechaj ten święty chór 
Karmelitanek z  Lisieux przemierza świetlane przestrze-
nie zażyłego zjednoczenia z Bogiem, wierny tradycji, stwo-
rzonej przez Opatrzność, która wyróżnia uprzywilejowaną 
Górę Karmel z Lisieux i czyni ją wielką chwałą Boga cza-
sów współczesnych”.

Prosicie, Matko Przełożona, bym Wam udzielił bło-
gosławieństwa biskupiego. Och, moja Najczcigodniejsza 
Matko! We wszystkich mszach, które wiążą się z  błogo-
sławieństwem, czynię pierwszy krzyż w  imię i w  intencji 
błogosławionej Teresy (Ona więc Wam niewątpliwie bło-
gosławi); drugi poświęcam specjalnie Wam. Wreszcie, co 
wieczór, kiedy kończę moje modlitwy, proszę Jezusa, by 
udzielił wszystkich skarbów swego Serca, by je złączył 
z  błogosławieństwem, jakie przesyłam Wam, Matko Prze-
łożona, Waszym Asystentkom, które miałem zaszczyt po-
znać w  Lisieux i  całej Wspólnocie Karmelu. Ciągle mnie 
ożywia nadzieja, iż Was zobaczę w  Lisieux, że złączę się 
kiedyś z Wami, z całą Wspólnotą i z Waszą świętą rodziną.

28  W tych pragnieniach kochania Jezusa biskup A. P. Szelążek pragnął wiernie naśladować bł. 
Teresę, która wyznała: „Tak bardzo chciałabym Go [Jezusa] kochać!... Kochać Go bardziej, 
niż był kochany kiedykolwiek!...” (TDL 51).
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W przedsmaku tego zjednoczenia i z uczuciami bezgra-
nicznej ufności wobec Was, Matko Przełożona, proszę Was 
pokornie o przeżegnanie krzyżem Waszego macierzyńskie-
go błogosławieństwa.

Wasz bardzo oddany, najpokorniejszy i  nieskończenie 
wdzięczny

+ Adolf Szelążek bp

***

J.M.J.T.29 Warszawa, 16 X 1924
Aleja Róż 6/4

Najczcigodniejsza Matko Przełożona,

Starałem się napisać do Was, Najczcigodniejsza Mat-
ko, podczas Świąt Bożego Narodzenia, przypuszczając, że 
w tym okresie list mój nie będzie dla Was nadmiernym cię-
żarem. A  oto nowy dobry uczynek z  Waszej strony zwal-
nia mnie od wcześniejszych obaw. W  samą wigilię święta 
30 września otrzymałem paczkę wysłaną na Wasze polece-
nie z 1000 obrazków z wizerunkiem błogosławionej Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Przesłanie z  Karmelu w  Lisieux, jak 
Matka zobaczy, stanowiło rzeczywiste dobrodziejstwo, nie 
tylko same w sobie, lecz także ze względu na okoliczności.

Obecnie obrazki służą mi podczas wizyt w kilku wspól-
notach, w  wyższym seminarium i  wśród znajomych. Roz-
dając te cenne podarunki, zwracam uwagę, że są one 

„pamiątkami osobiście podarowanymi przez Matkę Przeło-
żoną Karmelu w Lisieux, Matkę Agnieszkę, rodzoną siostrę 
Błogosławionej”. W  tych dniach jestem mocno wzruszony 
nowym owocem działania Małej Królowej. Pewna światowa  

29 Zob. przypis 19.
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dama, która przez 17 lat nie przystępowała do spowiedzi 
świętej, a w roku ubiegłym porzucił ją mąż i która zwykle 
źle mawiała o Kościele katolickim, otrzymała od mojej słu-
żącej obrazek błogosławionej Teresy. Wówczas zaczęła się 
modlić. Po okresie niezwykłego płaczu, który trwał przez 
wiele dni, wyspowiadała się i natychmiast odzyskała spokój 
duchowy wraz z  całkowitym zaufaniem Bogu. Teraz przy-
znaje, że powinna służyć Bogu z  całego serca. Wszędzie 
opowiada, że jej nawrócenie było dziełem błogosławionej 
Teresy. Dzisiaj jest ona gotowa często się spowiadać i iść za 
radami doskonałości ewangelicznej. Dziękuję Wam, Matko 
Przełożona, w imieniu wszystkich tych ludzi, którzy otrzy-
mują obrazki i we własnym imieniu za ten dowód Waszej ła-
skawości i bezcennej pamięci.

Korzystam z tej okazji i z prawdziwie synowską ufnością 
pragnę Wam przeszkodzić drobną relacją o moich ostatnich 
przeżyciach duchowych. Od chwili otrzymania Waszego 
drogiego listu30, który mnie nadzwyczaj ucieszył pod każ-
dym względem, nie odczuwam już żadnego zniechęcenia 
pomimo licznych, bardzo wielkich prób duchowych. Nie 
można nie uznać w tym stanie nadzwyczajnej pomocy łaski, 
którą bez żadnej wątpliwości zawdzięczam Waszemu ma-
cierzyńskiemu wstawiennictwu.

Równocześnie zwiększyły się pociechy duchowe pod-
czas moich modlitw. Prawie natychmiast po tych pocie-
chach następują bardziej lub mniej wielkie cierpienia 
moralne, jakieś upokorzenia i  inne krzyże. Przyjmu-
ję je spokojnie. Czasami jest konieczna walka wewnętrz-
na z próżnymi myślami, które wydają się być cierniami na 
mojej ziemskiej drodze. Jak napisałem wcześniej, coraz bar-

30 Niestety, nie udało się odnaleźć części listów m. Agnieszki od Jezusa, które pisała do bi-
skupa A. P. Szelążka i odwrotnie. Zapewne w wyniku zawieruchy wojennej, podczas prze-
prowadzek lub deportacji biskupa, wiele dokumentów uległo zagubieniu lub zniszczeniu.
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dziej zaznacza się i  podnosi głowę skłonność do pewnej 
dumy. Przez długi czas, kiedy miałem pracować na rzecz 
spraw kościelnych jako urzędnik państwowy, w wyższych 
sferach kościelnych karmiono mnie wizją możliwych przy-
szłych awansów. Zazwyczaj broniłem się przed tą infiltracją 
trucizny, próżności, ambicji itd.... Nie przywiązywałem do 
tych obietnic większej uwagi, lecz oczywiście w  podświa-
domości pozostały pewne ziarna cichych nadziei, którym 
sprzeciwiałem się w  mojej myśli. I  kiedy dzisiaj przycho-
dzą rozczarowania, cierpienia są bardzo ostre. Przedsta-
wię Wam krótki zarys wydarzeń w dniach 29 września i 30 
września. W  wigilię święta błogosławionej Teresy przeży-
wałem po mszy wewnętrzną pociechę. Następnie, w biurze, 
otrzymałem bardzo bolesną wiadomość; obrona Kościoła 
spowodowała małe, lecz rzeczywiste prześladowanie mojej 
osoby. Krzyż był prawdziwie godny czci. Po tym wszyst-
kim otrzymałem wspomnianą paczkę z  obrazkami Błogo-
sławionej, przesłaną przez Was, moja Najczcigodniejsza 
Matko. W tych okolicznościach było to wielkie dobrodziej-
stwo. Szukam rozwiązania wątpliwości, ofiarując Jezusowi 
po mszy te gorące pragnienia miłości Bożej – jakby bukiet – 
i postanawiając uczynić wszystko, co jest możliwe, by zre-
alizować ten ideał. Lecz, powtarzam – jestem często wy-
stawiony na pokusy zniechęcenia. A więc uważam, że moją 
największą potrzebą jest szczera pokora. Ten brak przedsta-
wiam Wam, Matko Przełożona, z całkowitą synowską ufno-
ścią. Pomoże mi Matka, kiedy poprosi o niebieskie pomoce 
dla tej mojej duszy. Chociaż może Matka nie uzna za ko-
nieczne, by mi natychmiast odpowiedzieć pośród niezliczo-
nych trosk, które Ją przeciążają, to jednak pozostanę pewny 
Jej życzliwości. Jeżeli jednak uzna Matka za możliwe skre-
ślenie dla mnie kilku słów, uwag i upomnień, przyniosą mi 
one nadzwyczajną pociechę, jak gdyby promieniowanie Jej 
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doświadczeń w  życiu wewnętrznym i  światła udzielanego 
przez naszego Pana. Święte relikwie31, które otrzymałem 
z  Jej macierzyńskich rąk, są bardzo czczone. Relikwiarzyk 
z  włosami błogosławionej Teresy zostanie wkrótce opra-
wiony w monstrancję, która spocznie na swego rodzaju spe-
cjalnym ołtarzu przygotowanym dla błogosławionej Teresy 
w mojej kapliczce. Chcę jej sprawić ozdoby z kwiatów, jako 
znak mojej czci, i  zapewnić wszystkie akty czci, podykto-
wane przez żarliwe uczucie religijne. Inną relikwię noszę 
na moim sercu32. Zapewniam Was, Najczcigodniejsza Mat-
ko, że będę się starał ozdobić to serce – jak ołtarz ducho-
wy, wszelkimi cnotami, które jaśnieją w Karmelu w Lisieux, 
które kunsztownie są ukazane we wszystkich blaskach, któ-
rymi Wy, Matko Przełożona, otoczyliście grób Waszej Bło-
gosławionej Siostry. Z Karmelem z Lisieux jestem związany 
najświętszymi więzami. Nieustannie żyję w tych miejscach, 
tak drogich ludziom i  Niebu. Kiedy przychodzi pocz-
tą „Le Journal des Pèlerins de la Bienheureuse Thérèse”33, 
od razu czytam go w całości. W moich modlitwach poran-
nych i wieczornych, w memento każdej mszy przed wszyst-
kimi imionami wymieniam Wasze imię Najczcigodniejsza 
Matko Przełożona, aby upraszać dla Was najobfitszą opiekę 
Bożą i wszystkie dobra niebieskie, które spełnią Wasze naj-
głębsze pragnienia; w modlitwach tych wymienione są dalej 

31 Relikwiarz z fragmentem kości św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z potwierdzeniem ich 
autentyczności (z dnia 21 stycznia 1929 r.) jest przechowywany w kaplicy Domu General-
nego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.

32 Biskup A. P. Szelążek nosił relikwie różnych świętych w krzyżu biskupim. W centralnej 
części krzyża znajduje się fragment welonu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaś oprócz 
nich znajdują się drobne relikwie 8 innych błogosławionych i  świętych Kościoła katolic-
kiego: św. Jakuba Apostoła, św. Wojciecha biskupa i męczennika, św. Tomasza Apostoła, 
św. Juliana pustelnika, św. Anzelma biskupa, św. Joanny (d’Arc) dziewicy oraz św. Teresy 
z Ávili, dziewicy.

33 „Dziennik Pielgrzymów Błogosławionej Teresy”.
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imiona Najczcigodniejszych Sióstr: Genowefy34 i  Marii35 – 
i wszystkich Sióstr Karmelu w Lisieux.

Jestem szczęśliwy, iż mam w  swoich myślach te wspa-
niałe dusze, które nie tylko swoimi modlitwami, lecz tak-
że przez heroiczne praktykowanie cnót chrześcijańskich, 
przez wierne przestrzeganie rad ewangelicznych i  przez 
swoją nadprzyrodzoną odwagę w  zaparciu samych sie-
bie ożywiają nasze kapłańskie szeregi, dają nam najwspa-
nialsze przykłady – umacniają Kościół i dzielnie walczą za 
sprawę Jezusa Chrystusa.

Niech żyje i rozwija się Karmel w Lisieux, niech zawsze 
będzie jasnym słońcem całego świata, szańcem Francji Ka-
tolickiej, zadatkiem jej siły i  solidności. Nie znam nikogo 
szczęśliwszego od wszystkich Sióstr Karmelu, pomimo ich 
ciągłych umartwień, które stanowią podstawę ich życia. 

O, jakże byłbym szczęśliwy, gdybym znalazł prawdziwy 
sposób służenia Wam, Najczcigodniejsza Matko, i  wszyst-
kim Siostrom, wiernym swemu powołaniu; i bycia użytecz-
nym całemu Karmelowi, a zwłaszcza temu w Lisieux; oby 
to pragnienie nie pozostawało czczym i  bezowocnym ży-
czeniem! 

Mam zaszczyt zapewnić Was, Najczcigodniejsza Matko, 
że w moich uczuciach pozostaję zawsze Waszym najpokor-
niejszym i najbardziej oddanym sługą w Panu.

+ Adolf Szelążek bp

PS. (Moje nazwisko wymawia się jak Chelonjeque).

***

34 Siostra Genowefa od Najświętszego Oblicza – Celina Martin (1869–1959), rodzona sio-
stra św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zmarła w wieku 90 lat.

35 Siostra Maria od Najświętszego Serca – Maria Martin (1860–1940), rodzona siostra 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zmarła w wieku 80 lat. 
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J.M.J.T.36 Warszawa, 22 X 1924
 Aleja Róż 6/4

Najczcigodniejsza Matko Przełożona,

Otrzymałem wczoraj „Journal des Pèlerins de la 
Bienheureuse Thérèse de l’Enfant Jésus”37 z  tym drob-
nym, lecz poważnym ogłoszeniem: „Naszym Przyjaciołom, 
czwartek 15 października...”

Wspólnoty, z którymi pozostaję w jakimś związku, roz-
poczynają modlitwy w intencji Karmelu z Lisieux. Będą to 
czynić również inne pobożne osoby, moi znajomi. Osobi-
ście będę się modlił z całą żarliwością i bez żadnej przerwy 
w wypełnianiu tego najpoważniejszego obowiązku.

Proszę przyjąć, Najczcigodniejsza Matko, zapewnienie 
o moim bezgranicznym oddaniu. 

Wasz najpokorniejszy sługa

+ Adolf Szelążek

***

L.J.Ch.38 Warszawa, 5 IV 1925
Aleja Róż 6/4

Moja Najprzewielebniejsza, 
Najczcigodniejsza Matko,

Pragnę zwrócić się dzisiaj do Was w imieniu Pani Hrabi-
ny Ireny Tyszkiewicz39 z wielką prośbą, ufając w Waszą do-
broć. Hrabina Tyszkiewicz założyła w Warszawie Bibliotekę 

36 Zob. przypis 19.
37  Zob. przypis 33.
38  Skrót od Laudetur Jesus Christus – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
39 Irena Jezierska-Tyszkiewicz (1887–1964) w 1919 r. założyła w Warszawie Bibliotekę Wie-

dzy Religijnej; w 1945 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
przyjmując imię s. Franciszka Maria.
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Wiedzy Religijnej, która od dnia kanonizacji naszej Błogo-
sławionej będzie nosić nazwę „Biblioteki Wiedzy Religij-
nej św. Teresy od Dz. Jezus”. W roku 1920, kiedy biblioteka 
ta składała się z małego pokoju (dzisiaj ma 7, czytelnię, ko-
rzystających z niej ponad 600 rodzin, instytucji i rodzin za-
konnych) została poświęcona błogosławionej Teresie, a  jej 
portret zawieszony tam nie opuszcza jej od tego dnia. Ze 
świętą radością oczekujemy szczęśliwego dnia kanoni-
zacji40, kiedy będziemy czcić w  sposób szczególny drogą 
Świętą Karmelu i całego świata. Pragnęlibyśmy tak bardzo 
uzyskać dla tej biblioteki błogosławieństwo Tej, która była 
Duchową Matką naszej Błogosławionej, która ukształto-
wała jej cudowną duszę dla miłości Boga i dobra ludzi. Na-
szym wielkim pragnieniem byłoby zdobycie heliograwiury41 
(74 x 102) tej wielkości, co portret z Błogosławioną przykry-
wającą swój krzyż różami. Wolelibyśmy portret owalny (po-
nieważ inny wielkości 74 x 102 już mamy), o ile w żadnym 
przypadku nie będzie można uzyskać portretu tej wielkości, 
która jedynie odpowiada miejscu, dla którego jest przezna-
czony. Portret owalny wielkości 44 x 63 byłby za mały – 
czy byłoby możliwe uzyskanie go w powiększeniu na ostat-
nie dni kwietnia, by można było mieć czas na oprawienie 
go przed 17 maja? Mamy jedynie obraz z  aureolą i  z  napi-
sem „Święta”, a ja gwarantuję, że obraz ten nie byłby poka-
zany przed dniem kanonizacji. Jeżeli heliograwiura portretu 
owalnego jest niemożliwa w tych rozmiarach, niechaj Wasza 
Wielebność raczy przesłać dla biblioteki Jej Matczyne bło-
gosławieństwo na heliograwiurę z  Błogosławioną przykry-
wającą swój krzyż różami, która by zastąpiła obraz już przez 

40 Kanonizacja św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbyła się 17 maja 1925 r. w Bazylice św. Pio-
tra w Rzymie, zgromadziło się na niej ok. 60 tys. wiernych. 

41 Heliograwiura to rodzaj techniki druku wklęsłego, polegający na fotograficznym przenosze-
niu obrazu na płytę metalową (najczęściej miedzianą) i wytrawieniu jej za pomocą emulsji 
światłoczułej w ten sposób, by miejsca najjaśniejsze stworzyły najpłytsze zagłębienia; wy-
naleziona w 1879 r. przez Karela Klíča.
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nas posiadany, jakkolwiek wolelibyśmy posiadać dwa. Bę-
dzie to wielkie szczęście dla mieszkańców miasta42 i dla by-
walców biblioteki i na ich dusze poleje się deszcz róż. 

Z  okazji Świąt Wielkanocy proszę przyjąć, Najczcigod-
niejsza Matko, najlepsze życzenia wszelkiej obfitości łask 
Bożych dla Was, dla Sióstr Genowefy43 i Marii44, dla wszyst-
kich Sióstr z Karmelu. Wiem, ile macie prac teraz, a więc 
nie oczekuję Waszej odpowiedzi; po kanonizacji i  wszyst-
kich następnych uroczystościach Wasza Wielebność napi-
sze kilka słów. Spodziewam się, że będę mógł wziąć udział 
w  kanonizacji naszej Błogosławionej Siostry w  Rzymie. 
Nie przewiduję jednak możliwości udania się do Francji 
i Lisieux tego roku. To zależy od Pana.

Wasz najpokorniejszy i najbardziej oddany 
sługa 

+ Adolf Szelążek, biskup

***

L.J.Ch.45 Rzym, 17 V 1925

Moja Najczcigodniejsza Matko,

W  tej chwili powróciłem z  wielkiej uroczystości kano-
nizacji. Pierwsze słowa, które dyktuje mi serce, są skiero-
wane do Was, Najczcigodniejsza Matko. Proszę przyjąć 
moje gratulacje, podyktowane przez niewypowiedzianą ra-
dość z wielkiego dobrodziejstwa, w które Opatrzność mnie 
wzbogaciła. Jest rzeczą niemożliwą sporządzenie jakiegoś 
szkicu tego, co można było oglądać na zewnątrz bazyliki, 

42 Chodzi o miasto Warszawę.
43 Zob. przypis 34.
44 Zob. przypis 35.
45 Zob. przypis 38.
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czy tego, czego można było doznać wewnątrz. Odważę się 
przypuścić, że moje uczucia dzisiaj są takie same jak uczu-
cia Karmelu w Lisieux. Podzielam te uczucia i dobrze ro-
zumiem moje obowiązki na przyszłość, by urzeczywistnić 
w miarę moich możliwości plany świętej Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Obecne święto jest wielkie dla nas wszystkich; 
lecz pragnienie spełnienia życzeń tej najdroższej patronki 
nie jest mniejsze. Niechaj nam Ona pomaga! W tych dniach 
wyjeżdżam do Warszawy. Napiszę do Was z Warszawy.

Najbardziej oddany jako Wasz syn i sługa  
w Jezusie Chrystusie

+ Adolf Szelążek bp

***

L.J.Ch.46 Warszawa, Aleja Róż 6/4
17 VIII 1925

Najczcigodniejsza moja Droga Matko,

Dzisiaj rano umarł mój ojciec47. Proszę się modlić za 
jego duszę. Proszę wspomóc moje serce w tym krzyżu. Cią-
gle pozostaję u stóp grobu św. Teresy; chcę się stać najwier-
niejszym sługą tej prawdziwej Apostołki Miłości Bożej 
w swoim działaniu.

Wasz najpokorniejszy i najbardziej oddany

+ Adolf Szelążek, bp

Imię zmarłego jest Stanisław.

***

46 Zob. przypis 38.
47 Stanisław Szelążek (1839–1925) zmarł w Węgrowie w wieku 86 lat. Został pochowany 

w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w pobliżu kaplicy wraz z drugą małżon-
ką i najstarszym synem Władysławem.
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L.J.Ch.48 Warszawa, Aleja Róż 6/4
21 XII 1925

Moja Najprzewielebniejsza  
i Najczcigodniejsza Matko,

Czekałem na bullę z moją nominacją na siedzibę bisku-
pią w  Łucku, aby tę nowinę przekazać Wam jako pierw-
szej osobie, Najprzewielebniejsza Matko. Lecz Matka 
mnie ubiegła, przesyłając podarunki z okazji nowego roku. 
Dziękuję z  całego serca. Och, jakżebym chciał udowod-
nić Wam moje całkowite oddanie się i moją nieskończoną 
wdzięczność! Tę możliwość będziemy mieli dopiero w nie-
bie. Teraz, skoro prekonizacja odbyła się 14/XII49, klękam 
przed Wami jako moją Najczcigodniejszą Matką ze szcze-
rą prośbą o pobłogosławienie mi na moją bardzo poważną 
przyszłość. Ośmielam się również prosić o objęcie Waszą 
szczególną opieką mojej diecezji i mojej osoby. Zechciejcie, 
Najprzewielebniejsza, polecić wszystkim Siostrom, by ze-
chciały mi pomóc... Ta przyszłość pozostaje bardzo ciem-
na. Książę Janusz Radziwiłł50, mój przyszły diecezjanin, 

48 Zob. przypis 38.
49 Biskupi z Polski podczas konsystorza odbytego 27 maja 1925 r. w Warszawie zgłosi-

li propozycję kandydatów na stanowiska wakujących diecezji w Polsce, wśród których 
zaproponowali również biskupa pomocniczego płockiego Adolfa Szelążka na ordyna-
riusza diecezji, którą wskaże Stolica Apostolska. Sekretarz stanu kard. Pietro Gasparri 
15 listopada 1925 r. wystosował list do biskupa A. P. Szelążka z informacją o przenie-
sieniu go na stolicę biskupią z siedzibą w Łucku, zaś papież Pius XI 14 grudnia 1925 r. 
wydał bullę nominacyjną, ogłaszając biskupa A. P. Szelążka, biskupa tytularnego Barca, 
ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. Ingres do katedry łuckiej odbył się 24 lute-
go 1926 r.

50 Książę Janusz Franciszek Radziwiłł (1880–1967), w  latach 1935–1939 senator II Rze-
czypospolitej. Właściciel licznych dóbr i  budynków, m.in. ordynacji ołyckiej, pałacu 
w Nieborowie i majątku Szpanów na Wołyniu. Po wybuchu powstania warszawskiego 
aresztowany przez hitlerowców i uwięziony, wraz z żoną. Niespodziewanie zostaje zwol-
niony, lecz po kilku miesiącach ponownie aresztowany przez NKWD. W 1947 r. w wię-
zieniu zmarła jego żona, wówczas został zwolniony i wobec pozbawienia wszelkich dóbr 
zamieszkał w skromnym mieszkaniu w Warszawie. O relacji księcia Janusza Radziwił-
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powiedział mi w  tych dniach: „Nie wiem, czy mam księ-
dzu biskupowi gratulować, czy złożyć kondolencje”. Diece-
zja łucka położona jest na skrajnym wschodzie Polski; jest 
to pogranicze Rosji (Bolszewii). Z tej strony bardzo łatwo 
przenika propaganda komunistyczna i prowadzona jest ona 
nieustannie. Również inne tendencje polityczne utrudnia-
ją działalność katolicką i  religijną. Wiele się mówi o  bar-
dzo żywej propagandzie pewnej doktryny sekciarskiej, na 
wpół rosyjskiej, na wpół niemieckiej, zwanej sztundyzmem 
(stunda)51. Terytorium diecezji jest bardzo wielkie – 30 000 
km2. Ludność katolicka jest nieliczna i rozproszona w tych 
przestworzach. Liczba kapłanów jest bardzo mała – 140! 
Oto jakie są trudności! Jestem przekonany, że Bóg chce, 
abym tam się udał. A więc chrońcie, brońcie, ratujcie moją 
duszę i dusze wszystkich, którzy zostali mi powierzeni. 

Pragnę poświęcić moją diecezję w  sposób specjalny – 
o czym napiszę później – św. Teresie od Dzieciątka Jezus. 
W tej sytuacji nadto mam słabe zdrowie. Stale na coś cier-
pię. Parę słów o moim stanie wewnętrznym: Często odkry-
wam moje ukryte niedoskonałości. Ostatnio jako wielka 
wada okazał się sposób znoszenia cierpień, poczynając 

ła z biskupem A. P. Szelążkiem wspomina s. Maria Myra Grzegorzewska, franciszkanka 
od pokuty i miłości chrześcijańskiej w ten sposób: „[Biskup A. P. Szelążek] miał ogrom-
ny dodatni wpływ na księcia Janusza Radziwiłła. Stracił on cały swój majątek na Wscho-
dzie i bardzo się załamał. Ks. biskup potrafił tak wpłynąć na niego, że pogodził się 
spokojnie z wolą Bożą i powtarzał: «Trudno, taka jest wola Boża, trzeba się z nią zgo-
dzić»”. S. Myra Maria Grzegorzewska, Moje wspomnienie o śp. ks. biskupie Adolfie Szeląż-
ku, Orlik, 29 października 1985, oryg. AGCST, sygn. APSZ Ae, mps, k. 1–3.

51 Sztundyści (lub sztundobaptyści) – odłam protestantyzmu ukształtowany w  XIX w. 
wśród niemieckich osadników na południu Rosji. Głosił zasady pacyfizmu, wspólno-
ty majątkowej i  duchowej niezależności od władzy. Jego radykalny odłam (tzw. Du-
chowna Sztunda) odrzucał wszelkie obrzędy i  zewnętrzne przejawy uczuć religijnych, 
jak również sakramenty i przewodnictwo duchowe. Młodosztundyści żyli w gminach 
zarządzanych przez ogólne zebranie wiernych. Kresowa Księga Sprawiedliwych, 1939–
1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, oprac. 
R. Niedzielko, Warszawa 2007, s. 19.
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od zniechęcenia i pewnych subtelnych skarg wobec Boga. 
Zbyt częste stały się łzy. Wadę tę ukazało mi rozmyślanie 
Louisa de Ponté52. Trzeba się z tego wyleczyć. 

Próbuję doskonalić modlitwę i  rozmyślanie. Wzmaga-
ją się więzi mojego serca z Lisieux, jakkolwiek nie zawsze 
mogę podawać szczegóły. Nie pisałem na święto (imie-
niny) Siostry Marii od Najśw. Serca Jezusowego53; lecz 
Matka wie, że wtedy miałem wielkie zmartwienie, choro-
bę mojego ojca. Pamiętałem o tym święcie i modliłem się. 
Teraz również korzystam z  okazji, aby wyrazić najlepsze 
życzenia Siostrze Genowefie54; w jej intencji ofiaruję Mszę 
świętą w samym dniu święta. W trudnościach mojej przy-
szłej pracy, poważniejszych, będę apelował do Was, moja 
Najczcigodniejsza i Najukochańsza Matko. Z wielką przy-
jemnością odprawię Msze w intencjach, które Wasza Wie-
lebność zechce mi wskazać, aby przyjść z możliwą pomocą 
w waszych potrzebach. Odważam się prosić o to, aby Matka 
zechciała – w miarę jak to będzie możliwe – poinformować 
mnie od czasu do czasu o stanie swego zdrowia. Jeżeli to 
nie będzie możliwe osobiście, będzie mi przyjemnie otrzy-
mać wieści za pośrednictwem ks. Kapelana lub ks. Dyrek-
tora. Informacje o rozwoju kultu św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus otrzymuję w „Les Annales...”55. Och! Jakże mi przy-

52 Chodzi zapewne o dzieło Louisa de Ponté, Meditations on the misteries of our holy Faith, 
Volume 2, London 1852. 

53 Zob. przypis 35.
54 Zob. przypis 34.
55 „Les Annales de Sainte Thérèse de Lisieux” to czasopismo wychodzące w Lisieux co mie-

siąc od 1924 r. Zamieszczane w nim były przysyłane z całego świata listy, świadectwa na-
wróceń i doznanych łask za przyczyną św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z tego czasopisma 
kuria biskupia w Łucku dokonywała przedruków niektórych artykułów, tłumacząc je na ję-
zyk polski i umieszczając w „Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim”. 
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kro, iż nie mogłem wziąć udziału w uroczystościach w Li-
sieux56...

Czy Wasza Przewielebność otrzymuje regularnie z Rzy-
mu francuską publikację (czasopismo) o wystawie misyjnej 
Watykanu57?

Proszę przyjąć, Matko Najdroższa, zapewnienie o moim 
bezgranicznym oddaniu

Wasz pokorny sługa i syn

+ Adolf Szelążek, biskup

PS. Od 1 lutego moim adresem będzie: 
Polska, Łuck (Wołyń) 

***

56 Prawdopodobnie chodzi o  uroczyście obchodzone w  Karmelu w  Lisieux, pierwsze po 
kanonizacji, wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka Jezus, o  którym wspomi-
nał w  jednym z kazań sam biskup A. P. Szelążek: „Szybkość, z  jaką się rozszerzyło po 
całym świecie nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jest wprost cudowna. Już 
dnia 30 września 1925 r., kiedy w uroczystej procesji obnoszono trumnę z Jej relikwia-
mi w Lisieux, ulice tego miasta były przyozdobione sztandarami 40 państw. Jej kult jest 
rozszerzony nie tylko w Europie, ale i w głębi pustyń afrykańskich, w Azji i na wyspach 
oceanów najbardziej oddalonych”, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Kazanie, oryg. Ośrodek 
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie (dalej: OABiMK), mps, k. 1177–
1197, drukowane w całości poniżej.

57 W  związku z Rokiem Świętym 1925 została w Rzymie zorganizowana wielka wystawa 
misyjna. Papież Pius XI szczególny nacisk położył na zgromadzenie i przygotowanie eks-
pozycji książek o  tematyce misyjnej. Prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary kardynał 
van Rossum zwrócił się z  prośbą do prefektów, wikariuszy apostolskich i  przełożonych 
zakonów i  instytutów prowadzących działalność misyjną z  prośbą o  oddanie do dys-
pozycji organizatorom wystawy publikacji dotyczących misji. W  odpowiedzi na apel 
napłynęło do Rzymu ponad 30 000 woluminów z całego świata. Nigdy dotąd nie zgro-
madzono razem takiego księgozbioru o  tematyce misyjnej. Również Biblioteka Wa-
tykańska i  Biblioteka Collegio Urbano udostępniły swoje zbiory, aby jeszcze ubogacić 
ekspozycję. Papież Pius XI osobiście nadzorował prace przygotowawcze do wystawy książek. 
Rok Święty 1925 powoli dobiegał końca i papież przedstawił projekt założenia stałej Bi-
blioteki Misyjnej, która mogłaby w przyszłości służyć badaniom naukowym. Zwrócono 
się więc z prośbą do wszystkich, którzy udostępnili na wystawę swoje księgozbiory, aby 
przekazali je Kongregacji Rozkrzewiania Wiary jako zaczątek Papieskiej Biblioteki Misyjnej.
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BISKUP ŁUCKI  Biarritz58 (Francja), Hotel de Paris 
L.J.Ch.59 Niedziela, 31 X 1926

Moja Najczcigodniejsza, Najdroższa Matko,

Przed moim wyjazdem za granicę otrzymałem przesyłkę 
z prośbami. Okoliczności zmusiły mnie do podjęcia podró-
ży do Lourdes i w samym momencie otrzymania przesyłki 
musiałem wyjeżdżać z  Łucka. Nie mogłem więc zaraz na-
pisać do Lisieux. Lecz możliwość otrzymania tych próśb60 
sprawiła mi ogromną radość. Prośby całkiem mi się podoba-
ły. Jestem za nie jak najbardziej wdzięczny. Dziękuję Wam 
z  całego serca. Bóg pozwoli, że ta artystyczna praca, wy-
konana ze wzruszającym pietyzmem i  wdziękiem, który 
cechuje wszystkie dzieła Karmelu w Lisieux, przyniesie ob-
fitość owoców na chwałę Bożą. Bardzo żałuję, że tego roku 
nie mogę przejeżdżać przez Lisieux. Może Bóg pozwoli mi 
innym razem odwiedzić te miejsca, gdzie pozostają najlep-
sze uczucia mojej duszy.

Przejeżdżając przez Paryż, wysłałem do Lisieux 500 fr. 
za wydatki związane z wykonaniem próśb. Jeżeli były one 
większe, niechaj Moja Droga Matka zechce mi podać, pisząc 
do Łucka w Polsce.

Podczas mojej nieobecności w  Polsce mój Kanclerz61, 
który sam jest prawdziwym sługą św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, zorganizuje zbieranie podpisów pod prośbami. Do 

58 Jest to miejscowość w Akwitanii, w departamencie Pireneje Atlantyckie, w niewielkiej od-
ległości od Lourdes, blisko granicy z Hiszpanią. Tam biskup A. P. Szelążek, za radą lekar-
ską, wyjeżdżał czasami na kuracje lecznicze, korzystając z wilgotnego powietrza, które 
pozytywnie wpływało na jego drogi oddechowe.

59 Zob. przypis 38.
60 Chodzi tu prawdopodobnie o wykonane własnoręcznie przez siostry z Karmelu w Lisieux 

ozdobne karty z przygotowanym tekstem prośby, na których diecezjanie wraz z ducho-
wieństwem diecezji łuckiej będą składać podpisy o ustanowienie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus patronką diecezji łuckiej. 

61 Chodzi o ks. Jana Szycha – zob. przypis 5. 
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wszystkich proboszczów zostanie wysłany krótki list dusz-
pasterski62, który osobiście przygotowałem. Jego egzemplarz 
zostanie przedstawiony Waszej Wielebności. Może to na coś 
posłuży. Teraz kilka poufnych wyjaśnień oraz plan. Winie-
nem Wam zwrócić uwagę, Najdroższa Matko, że od pierw-
szej chwili, gdy miałem zaszczyt Was zobaczyć, obrałem 
Was w duszy za moją Matkę duchową. Nie było czasu i spo-
sobności, aby to powiedzieć i należnie prosić Was o zgodę na 
przyjęcie mnie za Waszego syna w Jezusie Chrystusie. Lecz 
sądziłem, że zostanę przez Was zrozumiany w  toku mojej 
korespondencji. Moje przewidzenia się spełniły.

Dziękuję Wam bardzo za to i  proszę Was o  traktowa-
nie mnie jako Waszego najpokorniejszego syna i  poddane-
go. Nie będziecie musieli z tego powodu zwiększać swoich 
prac, nadzwyczaj wielkich; będę Was informował jak do 
tej pory o  najpoważniejszych wydarzeniach mojego życia, 
a kiedy uznacie to za potrzebne, napiszecie mi. Teraz po wi-
zycie w Lourdes pozostanę jakiś czas w Biarritz, by pokrze-
pić moje zdrowie. Za wskazaniem proboszcza tego miasta 
zamieszkałem w Hotelu Paryskim. Jest to dom, w którym 
umarł bp d’Hulst63. A  oto mój mały plan. Myślę o  utwo-
rzeniu Kapłańskiego Zgromadzenia „Sług św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus”64, ażeby zapewnić najodpowiedniejsze 

62 Mowa o publikowanym poniżej tekście: Adolf Piotr Szelążek z Bożej i Stolicy Apostolskiej ła-
ski Biskup Łucki, Prałat Domowy Jego Świętobliwości D. S. T. Czcigodnemu Duchowieństwu 
Diecezji Łuckiej, Pozdrowienie w Panu, Łuck, 15 października 1926.

63 Biskup Maurice d’Hulst (1841–1896), filozof francuski, działacz kościelny, kaznodzieja, 
specjalizował się w teologii na Gregorianum i w prawie kanonicznym na Apollinaris. Na 
życzenie episkopatu francuskiego zorganizował 1875 r. Instytut Katolicki, którego został 
rektorem; organizował międzynarodowe kongresy naukowe katolików, zajmując się stosun-
kiem religii do nauk przyrodniczych; głosił w katedrze Notre-Dame konferencje, podejmu-
jąc w  czterech cyklach problematykę moralną (fundamenty moralności chrześcijańskiej, 
obowiązki względem Boga, moralność indywidualna i społeczna); był zwolennikiem neoto-
mizmu.

64 Ks. Jan Szych, kanclerz kurii biskupiej łuckiej i również wielki czciciel św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, napisał o tych pragnieniach biskupa A. P. Szelążka w jednym z artykułów: „Za-
poznaje się tu [w Lisieux] Ksiądz Biskup bliżej z żyjącą jeszcze Matką Agnieszką, rodzoną  
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narzędzia ich posługi na ziemi. Proszę Was, Matko Dro-
ga, o skreślenie kilku uwag o Regule, która będzie kształto-
wać życie tych kapłanów, według ideału Świętej. Wy, droga 
Matko, nieustannie nosicie w  swoim sercu te formy, które 
odpowiadają Waszej modlitwie o świętość duchowieństwa65. 
Wasz projekt, który mógłby być napisany bez pośpiechu, po-
zostanie na przyszłość bezcennym dokumentem i  spełni 
pragnienia naszej Przełożonej Niebieskiej. Po uwzględnie-
niu okoliczności lokalnych postaram się zastosować tę Regu-
łę w życiu mojego Kleru. Jeżeli Wy, Droga Matko, uznacie 
ten projekt za możliwy, nie odmawiajcie mi odsłonięcia Wa-
szych myśli i  Waszych wymogów wobec Duchowieństwa 
i włóżcie w Regułę wszystko, co uznacie za pożyteczne i po-
żądane. To ad maiorem Dei gloriam66. A  również w  celu bu-
dowania Kościoła duchowego ku chwale Waszej Siostry 
i  mojej Najukochańszej Przełożonej. Polecam się Waszym 
świętym modlitwom i proszę bardzo pokornie o pozwolenie 
ucałowania Waszych matczynych rąk, 

bardzo oddany syn,

+ A. Szelążek, Biskup

***

siostrą św. Teresy. W liście swym pisanym do Matki Agnieszki w 1926 r. rzuca nasz Pa-
sterz projekt, aby założyć organizację kapłańską pod wezwaniem św. Teresy, tej, która tak 
bardzo kapłanom pomagała swą modlitwą. Wskutek tego listu powstaje we Francji zwią-
zek kapłanów pod tytułem «Unia Kapłańska Braci Duchownych św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus»”. Ks. Jan Szych, Dzieje kultu św. Teresy do Dz. J. w Diecezji Łuckiej, [w:] „Jednodniów-
ka”, Łuck, 3 październik 1928, s. 17. Nie posiadamy bliższych informacji, które wskazy-
wałby ostatecznie na powstanie takiego zgromadzenia. Powyższe plany wskazują głęboko 
zakorzenione w  biskupie A. P. Szelążku pragnienia zaistnienia na terenie jego diecezji 
wspólnoty osób, które prowadziłyby życie w oparciu o duchową drogę św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. 

65 Misją każdej karmelitanki było, zgodnie z regułą, modlić się o uświęcenie kapłanów. 
66 Na większą chwałę Bożą.
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BISKUP ŁUCKI  [27 I 1927 rok]
L.J.Ch.67

Moja Najdroższa Matko.

Moim pierwszym obowiązkiem jest wyjaśnienie moje-
go milczenia podczas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku, braku odpowiedzi na Wasz łaskawy list z  obrazka-
mi i  Waszymi autografami. Rzeczywiście, po moim przy-
byciu do Łucka 23 grudnia ub. r. popadłem w prawdziwą, 
bardzo głęboką przepaść bardzo poważnych i  trudnych 
spraw, które mnie jeszcze przytłaczają. Do tej chwili winny 
być odpisane wszystkie listy osobiste. W każdym bądź razie 
przyznaję się do tej winy, jakkolwiek nie dość dobrowolnej. 
Z drugiej strony czuję się bardzo zobowiązany przez Waszą 
dobroć, gdyż wobec nikogo nie mam tak wielkiego długu.

Dwa obrazy z  podpisem Waszej Wielebności ciągle są 
źródłem mojej radości. Ja i  mój kanclerz Jan Szych68, gor-
liwy kapłan i  sługa św. Teresy z  Lisieux – który mi bez-
granicznie i  z  absolutnie rzadkim oddaniem pomaga we 
wszystkich moich pracach, zrozumieliśmy, iż te obrazy są 
przeznaczone dla nas dwóch. Ten podarunek nieskończe-
nie nas wzrusza. Nie wiemy, w  jaki sposób Wam dzięko-
wać. Ilekroć czujemy się zobowiązani do wyrażenia Waszej 
Przewielebności naszej wdzięczności, czynimy to z  nie-
zrównaną radością. Nie przestaję modlić się za Was, moja 
Droga Matko. W  dniu Waszych Imienin69 odprawiłem 
Mszę w  Waszej intencji. Proszę również przyjąć wyrazy 
moich życzeń Szczęśliwego Roku dla Waszej osoby, Sióstr, 
dla całego Domu, któremu życzę jak najobfitszych błogo-
sławieństw od Boskiego Dzieciątka Jezus. 

67 Zob. przypis 38.
68 Zob. przypis 5.
69 Chodzi o wspomnienie liturgiczne św. Agnieszki, patronki m. Agnieszki od Jezusa, które 

jest obchodzone 21 stycznia.
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Dziękuję Wam bardzo gorąco również za „Projekt reguły 
życia kapłańskiego” i za „Refleksje”. Pomogą mi one wielce 
w spełnieniu mego pragnienia założenia Zgromadzenia Ka-
płanów Sług św. Teresy z  Lisieux. Kiedy skończę przygo-
towania statutów i reguł tego zgromadzenia, przedstawię je 
Waszej Czcigodności. Ustawicznie napływają prośby parafii 
mojej diecezji domagające się mianowania Świętej z Lisieux 
patronką Wołynia. Ufam, iż będę mógł w najbliższych mie-
siącach przedstawić wszystkie te prośby Ojcu Świętemu.

Może być dla Waszej Wielebności i dla innych Sióstr in-
teresujący tekst mojego listu do duchowieństwa z  wezwa-
niem do zbierania podpisów. Mam zaszczyt załączyć ten 
List po polsku wraz z wersją francuską. Załączam również 
prośbę panny Marii Normand, która pragnie wstąpić do Kar-
melu i chciałaby służyć Bogu właśnie w Karmelu w Lisieux. 
Z mojej strony, na ile znam tę Pannę z poświadczeń innych, 
chciałbym ją polecić jako osobę bardzo inteligentną, poboż-
ną, posiadającą prawdziwe powołanie do życia zakonnego.

Zapewniam Was, moja Droga Matko, że codziennie po-
święcam Wam moje modlitwy i  u  stóp Żłóbka Świętego 
Dzieciątka Jezus proszę Was o pobłogosławienie tego, który 
zwie się pokornym Dziecięciem Waszej Wielebności w Na-
szym Panu

bezgranicznie oddany 

+ Szelążek Biskup.

Łuck (Wołyń) Polska
27 I 1927

PS. Ten list musiałem wielokrotnie przerywać70.

***

70 Do listu tego ks. biskup dołączył tekst prośby, którą skierował do duchowieństwa diecezji 
łuckiej w sprawie starań o uznanie św. Teresy patronką diecezji łuckiej. Został on zamieszczo-
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 28 VI 1927

Najczcigodniejsza i Najukochańsza  
Matko Przełożona.

Wasz czcigodny list, który dzisiaj otrzymałem, zastał 
mnie w  toku ostatnich przygotowań do wysyłki do Rzy-
mu pudełka z  prośbami71. Proboszczowie mojej diecezji 
opóźniają się ze zbiórką podpisów. Trzeba było jeszcze 
przygotować bogato ozdobione pudełko na te prośby. Za-
łączam zdjęcie ozdoby tej paczki. Ten kapłan, który trzyma 
pudełko w kącie mojego salonu, to mój Kanclerz, bardzo 
wyróżniający się czciciel św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
dobrze już znany Waszej Czcigodności, Jan Szych72. Może 
Pan Bóg pozwoli odwiedzić nam razem w przyszłym roku 
Lisieux... Dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy – zabieram 
prośby, aby je posłać do Rzymu poprzez Nuncjaturę. Kiedy 
otrzymamy odpowiedź Ojca Świętego, nie tylko niezwłocz-
nie prześlę kopię dekretu Wam, moja Najczcigodniejsza 
Matko, lecz otrzymacie tę wiadomość jako pierwsza, przed 
wszystkimi innymi. 

U  mnie sprawy toczą się prosto. Teraz jestem zaję-
ty pracami nad synodem diecezjalnym, który odbędzie się 
w  Łucku w  drugiej połowie sierpnia73. Kilka bardzo zło-
żonych spraw zostało w przedziwny sposób rozwiązanych 

ny w punkcie II niniejszego opracowania. Oryginał zob. Adolf Piotr Szelążek z Bożej i Stolicy 
Apostolskiej łaski Biskup Łucki, Prałat Domowy Jego Świętobliwości D. S. T. Czcigodnemu Du-
chowieństwu Diecezji Łuckiej, Pozdrowienie w Panu, Łuck 15 października 1926, [w:] „Mie-
sięcznik Diecezjalny Łucki” 3 (1926), s. 130–134.

71 Chodzi o prośby skierowane do papieża, a podpisywane przez duchowieństwo i wiernych, 
w sprawie ustanowienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej.

72 Zob. przypis 5.
73 Synod diecezji łuckiej odbył się w dniach 30 sierpnia–1 września 1927 r., w czasie jego 

trwania ustalono program działań duszpasterskich, mających na celu ożywienie życia du-
chowego i moralnego w diecezji. Przebiegał on pod hasłem: „Przez synod do odrodzenia 
kleru, przez odrodzony kler do odrodzenia ludu”.
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i winienem w tym upatrywać pomocy naszej Świętej, która 
kieruje swoją diecezją łucką. 

Modlę się za Was nieustannie, Najdroższa Matko, i za 
całą Wspólnotę Karmelu w Lisieux.

Niech Bóg Wam błogosławi, moja Najprzewielebniej-
sza Matko, i  zapewni obfitość swoich łask. Proszę mnie 
pobłogosławić, który całuję Wasze ręce z  synowską czcią 
i oddaniem.

Wasz oddany syn

+ Adolf Szelążek Biskup

***

3 XI 1927

Najdroższa Matko,

Ostatnio74 otrzymałem z  rąk Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa wielki krzyż. Św. Kongregacja Obrzędów od-
mówiła zatwierdzenia wyboru św. Teresy na patronkę 
diecezji. Załączam kopię tej odpowiedzi. Jak Wasza Wie-
lebność z łatwością stwierdzi, przeszkodą do tego zatwier-
dzenia jest obecne istnienie dwóch głównych patronów 
diecezji łuckiej. Wśród kleru jest niezrozumiałe, jak moż-
na posiadać dwóch patronów. Powszechna tradycja diece-
zji znała jednego, św. Stanisława. Być może w Kalendarzu 
Wieczystym, który został zatwierdzony w 1914 roku przez 
Św. Kongregację Obrzędów dla trzech diecezji: łuckiej, ży-
tomierskiej, kamienieckiej, które wówczas stanowiły jedną 
diecezję zjednoczoną personalnie – patronowie tych trzech 
byli uważani za patronów diecezji łuckiej. Ta ostatnia zo-

74  Maszynopis.
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stała przez konkordat 1925 roku oddzielona od innych i za-
chowuje, jak wiadomo, wspomnianą tradycję patrona św. 
Stanisława. W  przepisach liturgicznych nie ma żadnego 
zakazu posiadania dwóch patronów diecezji; a  więc moż-
na przyjąć dwóch dla diecezji łuckiej: św. Stanisława75 
i  św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Tę okoliczność natych-
miast przedstawiłem nuncjaturze w  Warszawie, prosząc 
o  wstawiennictwo w  tej sprawie. Nie wiem, co zostanie 
postanowione. Lecz mam obowiązek podać to do Waszej 
wiadomości. 

Obym tylko znosił jedynie takie trudności. Ufam tym-
czasem, że Wy, moja Droga Matko, możecie wykorzystać 
wasze wysokie znajomości i powiązania w Rzymie, aby mi 
pomóc i w razie potrzeby przedstawić sprawę Ojcu Świę-
temu. Osobiście mogę to uczynić za pośrednictwem ks. 
Borgongini Duca76. Ten środek można by uważać jako 
oskarżenie z mojej strony przed Ojcem Świętym. Tego na-
leży uniknąć. Natomiast Wasze macierzyńskie wstawien-
nictwo, jeśli Wy, moja Matko uznacie to za możliwe, nie 

75 Za czasów biskupa Ignacego Dub-Dubowskiego, który był ordynariuszem diecezji łucko-
-żytomierskiej (1917–1925) i administratorem apostolskim diecezji kamienieckiej (1917–
918), miał miejsce uroczysty akt w dniu 19 listopada 1917 r. w kościele klasztornym 
(wówczas jezuitów) w Berdyczowie, w którym oddał on diecezję łucko-żytomierską i ka-
mieniecką w opiekę Najświętszej Maryi Panny Berdyczowskiej oraz patronom Polski św. 
Stanisławowi Kostce i bł. Andrzejowi Boboli. Po zniesieniu unii personalnej z diecezją ży-
tomierską, w diecezji łuckiej patronował, zgodnie z tradycją, św. Stanisław biskup i mę-
czennik. 

76 Ks. kardynał Francesco Borgongini Duca (1884–1954), włoski duchowny, kształcił się 
w Pontyfikalnym Seminarium Rzymskim, gdzie uzyskał doktoraty z teologii i prawa ka-
nonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 grudnia 1906 r. Był oficjałem w Peniten-
cjarii Apostolskiej, prosekretarzem w Kongregacji do Nadzwyczajnych Spraw Kościoła oraz 
członkiem komisji ds. negocjacji w  sprawie traktatów laterańskich. Siódmego czerwca 
1929 r. otrzymał nominację biskupią, a dzień później został mianowany nuncjuszem we 
Włoszech. Funkcję tę sprawował aż do 1953 r., kiedy to otrzymał kapelusz kardynalski od 
papieża Piusa XII. W zbiorach Archiwum Watykańskiego zachowała się nieliczna korespon-
dencja biskupa A. P. Szelążka z ks. Franciszkiem Borgongini Duca, który pracował wów-
czas w sekcji propagowania wiary katolickiej.
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zdziwi nikogo. Z moich spraw należy jeszcze wspomnieć, 
dla Waszej informacji, o  obradach Łuckiego Synodu Die-
cezjalnego, który zakończył się z pomocą Bożą w ostatnich 
dniach sierpnia. Korzystam z tej okazji, aby Was zapewnić, 
Moja Najczcigodniejsza Matko o  moim szczerym odda-
niu i proszę mnie uważać za bezgranicznie Jej wdzięcznego 
syna, który uprasza Waszego macierzyńskiego błogosła-
wieństwa. 

+ Szelążek, biskup

Szanowna Agnieszka od Jezusa 
Przewielebna Matka Przełożona 
karmelitanek w Lisieux 
(Calvados) Francja.

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 5 XI 1927

Najczcigodniejsza Matko Przełożona.

Zapomniałem załączyć do mojego ostatniego listu ko-
pii decyzji w sprawie patronatu św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Przedkładam ją tutaj, ponownie prosząc o skorzysta-
nie z Waszej macierzyńskiej interwencji. 

Całuję pokornie Wasze ręce, moja Droga Matko i pozo-
staję bardzo oddanym sługą.

+ Szelążek bp



1. Korespondencja z matką Agnieszką od Jezusa z Lisieux 61

[Załącznik] L: 49/27.

ŁUCK

Prośba77 Najdostojniejszego i  Najprzewielebniejsze-
go Księdza Biskupa Łuckiego o  zatwierdzenie wyboru 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus na patronkę swojej diecezji. 
Święta Kongregacja Obrzędów odpowiada: Ponieważ ist-
nieją już dwaj główni patroni diecezji, nie wydać zezwole-
nia na inną patronkę. 

Dan 19 października 1927, z Sekretariatu S.R.C.78

***

BISKUP ŁUCKI  Grudzień 1927

Najczcigodniejsza 
i Najdroższa Matko Przełożona,

Wielkie79 dzięki za Waszą pomoc w sprawie potwierdze-
nia św. Teresy od Dzieciątka Jezus jako patronki diecezji 
łuckiej. Listem z dnia 23 listopada 1927 nr 5543 przedsta-
wiłem kard. Vico80 potwierdzenie, że diecezja łucka nie ma 
innego patrona poza św. Stanisławem. Po ostatnim liście 
Waszej Wielebności z 7 grudnia 1927 posłałem drugie po-
twierdzenie temu samemu Kardynałowi. Należy spodzie-
wać się powodzenia powtarzanych próśb. 

77 Maszynopis.
78 Skrót od Sacra Rituum Congregatio – Święta Kongregacja Obrzędów.
79 Maszynopis.
80 Ks. Kardynał Antonio Vico (1847–1929), włoski duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii 

Rzymskiej, w latach 1918–1929 był prefektem Świętej Kongregacji Obrzędów. To właśnie 
od jego decyzji zależało ustanowienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus drugorzędną patron-
ką diecezji łuckiej, o co tak usilnie zabiegał biskup A. P. Szelążek. 
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Korzystam z okazji, którą stanowią Święta Bożego Na-
rodzenia, by Was zapewnić o pełnych szacunku uczuciach, 
które syn winien żywić wobec swojej Matki Duchowej. 
Nie przestaję nigdy modlić się do Pana za Wasze szczęście 
w jak najdłuższym życiu81. Nie mogłem napisać wcześniej, 
gdyż zaproszony do swojej chorej matki82, sam zachorowa-
łem i musiałem pozostać w Warszawie przez ostatnie dwa 
tygodnie. Choroba mojej matki przedłuża się, a  ja jestem 
ciągle przeziębiony. Moja matka jest bardzo pobożna i trzy-
ma relikwie św. Teresy z Lisieux. Proszę Was, Najprzewie-
lebniejsza Matko Przełożona o modlitwę o wyzdrowienie 
tej żarliwej katoliczki i mojej wielkiej pocieszycielki w tym 
doczesnym życiu. Jeżeli oczekuję pociech tu, na ziemi – oto 
nowa i  nieoczekiwana, lecz nadzwyczaj miła, mianowicie 
przyjęcie reguły „Unii Kapłańskiej Braci Duchownych 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus”83. Tę ideę nosiłem zawsze 
w swojej duszy i, niestety, nie znajdowałem dostatecznego 

81 Wydaje się, że modlitwy zostały wysłuchane, gdyż m. Agnieszka od Jezusa żyła 90 lat. 
82 Eleonora Paulina Szelążek z domu Dobraczyńska (1844–1930) pochodziła z Puław, była 

przybraną matką biskupa, mieszkała w  Węgrowie wraz ze starszym synem Władysła-
wem, w pobliżu kościoła parafialnego pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. 
W tym czasie ojciec biskupa już nie żył.

83 W  jednym z artykułów czytamy słowa biskupa A. P. Szelążka: „Przeczytałem i głęboko 
się przejąłem statutami Unii kapłańskiej duchownych braci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Na nich będę się wzorował przy układaniu reguły dla Stowarzyszenia kapłanów, uczniów 
św. Teresy z Lisieux, jakie założyć pragnę”. Nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Polsce, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 2 (1929), s. 85. Reasumując sprawę powsta-
nia Unii kapłańskiej duchownych braci św. Teresy od Dzieciątka Jezus: plan utworzenia ta-
kiego zgromadzenia kapłańskiego zrodził się w sercu biskupa A. P. Szelążka, o czym pisze 
do m. Agnieszki w liście z 31 października 1926 r. Matka Agnieszka od Jezusa w odpo-
wiedzi z 27 stycznia 1927 r. przesłała mu swój projekt reguły oraz refleksje, które będą 
mogły posłużyć do realizacji takiego pragnienia. W toku kwerendy archiwalnej nie udało 
się jednak dotrzeć do tych dokumentów. Jednocześnie idea biskupa A. P. Szelążka znala-
zła żyzne podłoże w Lisieux we Francji, gdzie ostatecznie została utworzona Unia kapłań-
ska, o czym m. Agnieszka informuje biskupa A. P. Szelążka w  liście z grudnia 1927 r. 
Z artykułu cytowanego wyżej wynika również, że „Na czele Zjednoczenia Kapłańskiego 
w Lisieux stanął pewien redemptorysta. Prosi o rozszerzenie wpływów świętej wśród ka-
płanów”  – tamże, s. 82.



1. Korespondencja z matką Agnieszką od Jezusa z Lisieux 63

czasu, by zrealizować te marzenia. Teraz będzie bardzo ła-
two zorganizować tę unię. Niech będzie Bóg uwielbiony! 
Dziękuję Wam, Droga Matko. Jeszcze jedno słowo. Pra-
gnę otrzymać tę wielką łaskę, jakiej mi życzycie: „aby na-
sza Mała Święta odpowiedziała na wasze nabożeństwo do 
niej, upraszając miłość do dobrego Boga Wam i... w diece-
zji, która jest jej”. 

Niech się tak stanie!
Całując Wasze macierzyńskie ręce, zapewniam Was 

o moim bezgranicznym oddaniu i wdzięczności.

Wasz Syn w naszym Panu

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Warszawa, 20 I 1928
Hotel Europejski84

Moja Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko.

Mój zbyt opóźniony list wysyłam z  Warszawy, gdzie 
zostałem, zobowiązany przez Ojca Świętego do konty-
nuowania prac dotyczących konkordatu85, pertraktując 
z Premierem. Te trudne prace i nowe próby przeszkodziły 

84 Hotel Europejski w Warszawie, zbudowany w latach 1855–1878 według projektu Henry-
ka i Leandra Marconich, znajdujący się przy ul. Krakowskiego Przedmieścia, jego pierw-
szymi właścicielami byli: Aleksander Przezdziecki i Rozalia Wambach, a od 1920 r. został 
przejęty przez Spółkę rodziny Czetwertyńskich i Przezdzieckich. 

85 Biskup A. P. Szelążek wchodził w skład Komisji Papieskiej, obok biskupów Henryka Prze-
ździeckiego i Stanisława Łukomskiego, której zadaniem było przygotowanie tekstu konkor-
datu. Po podpisaniu konkordatu w 1925 r. zadaniem komisji było wprowadzenie w życie 
postanowień zawartej umowy w porozumieniu z delegatami rządu. Dwunastego stycznia 
1928 r. biskup Przeździecki oświadczył marszałkowi J. Piłsudskiemu, że pełnomocnictwa 
Komisji Papieskiej na czas prowadzenia rokowań zostały przelane przez papieża na bisku-
pa A. P. Szelążka, który przez ten czas musiał przebywać w Warszawie.
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mi w  napisaniu listu do tej pory. Proszę Was, Moja Naj-
droższa Matko, o przyjęcie tych moich paru słów jako ży-
wego wyrazu moich najżywszych, najgorętszych życzeń, 
z okazji dnia Waszych Imienin. Nie słabnie żar moich mo-
dlitw w Waszej intencji. Niech dobry Bóg błogosławi Wam 
jak największą obfitością dóbr ziemskich i niebieskich, by 
uszczęśliwić Waszą ziemską egzystencję, by jak najdłużej 
trwało wasze życie i niezmierna liczba dobrych uczynków, 
które będą żyć wiecznie. Dziękuję Waszej Wielebności za 
radosną wiadomość o  przywileju udzielonym przez Ojca 
Świętego. Napiszę, gdy otrzymam dekret.

Proszę Was, Moja Najdroższa Matko, o  wpisanie 
mnie do Bractwa Kapłańskiego86. Sprawia mi to podwój-
ną radość. Będę się starał propagować wspomniane sto-
warzyszenie w  Diecezji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Bezgraniczna wdzięczność za modlitwy w  intencji mojej 
matki. Jej zdrowie ulega poprawie! Najgłębsze wyrazy hoł-
du dla Was, Matko, i  dla Wspólnoty! Waszej Macierzyń-
skiej Wielebności najbardziej oddany

syn Adolf Szelążek 
biskup

PS. Powracam dzisiaj do Łucka. 
Adres ten sam w Łucku.

***

86 Prawdopodobnie chodzi tu właśnie o  Unię kapłańską duchownych braci św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, na czele której w Lisieux był jeden z redemptorystów. 
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 25 IV 1928 r.

Najdroższa i Najczcigodniejsza 
Matko Przełożona,

Nieskończone dzięki Waszej Wielebności za wspania-
łe dzieło, które znalazłem w swoim gabinecie po powrocie 
z Warszawy, gdzie muszę często przebywać. To w pierw-
szym rzędzie zobowiązuje mnie do napisania. W tym dziele 
powracają niezapomniane chwile kanonizacji i  umacnia-
ją chwałę Bożą św. Teresy i  dobro wielu pokoleń. Pro-
szę przyjąć, moja Droga Matko, szczere wyrazy gorącej 
wdzięczności i  najgorętsze gratulacje. Druga rzecz, którą 
winienem tutaj przedstawić, to powrót do zdrowia mojej 
matki. Jestem głęboko przekonany, że to radosne wyda-
rzenie należy do łańcucha łask, którymi jesteśmy otocze-
ni za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Te 
płatki róż, których zaznałem w  swoim życiu – które do-
magają się ode mnie wzajemnej miłości – wymagają zba-
dania mojego obecnego stanu wewnętrznego i  zmuszają 
mnie do przyznania, iż niedostatecznie godnie odpowia-
dam na te niebieskie głosy. Lecz równie dobrze rozumiem, 
że modlitwy Waszej Wielebności i  całej Wspólnoty były 
główną przyczyną łaski. Mocno liczę na wstawiennictwo 
Waszej Wielebności i wstawiennictwo Sióstr Karmelitanek 
z Lisieux. Moja nadzieja się potwierdziła. Jak mógłbym się 
odwdzięczyć za tę nieskończoną dobroć? 

Moje oddanie się Wam, Moja Droga Matko, jest niewy-
powiedziane. Czuję się zniewolony w  najczcigodniejszej 
i  najradośniejszej niewoli. Moje ustawiczne marzenia do-
tyczą chrześcijańskiej doskonałości, przez którą mógłbym 
czuć się jak najściślej związany ze świętym Chórem Kar-
melitanek z Lisieux. Do tej pory moja diecezja nie otrzyma-
ła dekretu zatwierdzającego św. Teresę na naszą patronkę. 
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Mój przyjaciel, ks. T. Dublewski87, który został wyświęcony 
w Lisieux, a który obecnie pozostaje w Rzymie, dowiady-
wał się kilka miesięcy temu w św. Kongregacji Obrzędów 
w  tej sprawie. Powiedziano mu, że dekret został już wy-
słany. Lecz ja go nie otrzymałem. Prosiłem więc nuncjatu-
rę w Warszawie o spowodowanie w Rzymie wysłania tego 
dekretu. Teraz oczekuję na skutki tego ostatniego kroku. 
Jeszcze jedna sprawa. Ojciec Święty oddelegował mnie do 
rozmów z marszałkiem Piłsudskim o wykonaniu konkorda-
tu. Dlatego często bywam w Łucku nieobecny i muszę wy-
jeżdżać do Warszawy. Lecz Wy, Droga Matko, zrozumiecie, 
jaka odpowiedzialność i  jaki bezmiar uczuć... Nieustannie 
składam te sprawy w  ręce naszej Świętej. Zechciejcie się 
wstawiać, Droga Matko!... W  moim życiu wewnętrznym 
wszystko przebiega jak zawsze, drogami wysiłków i pozna-
nia mojej słabości, we wszystkich krokach. Lecz wyrażam 
głęboko zakorzenioną nadzieję, że dobry Bóg pozwoli mi 
żyć w niebie wraz z Wami, Moja Najczcigodniejsza Matko, 
na zawsze, i służyć Waszej Świętej Siostrze.

Niech się tak stanie!
Pokornie całuję Wasze macierzyńskie dłonie, zapewnia-

jąc, że moje modlitwy za Was nigdy nie słabną, podobnie 
jak moje wieczne oddanie.

Wasz syn

+ Adolf Szelążek biskup

***

87 Ks. Tadeusz Dublewski (1894–1945), kapłan diecezji płockiej, kanonik kapituły katedral-
nej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1924 r. w Lisieux z rąk biskupa A. P. Szeląż-
ka, wówczas sufragana płockiego. Był tercjarzem karmelitańskim, doktorem teologii oraz 
filozofii, uzyskał licencjat nauk biblijnych. Zamordowany został przez hitlerowców w Płoc-
ku prawdopodobnie w nocy z 19 na 20 stycznia 1945 r.
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 10 X 1928

Moja Najczcigodniejsza 
i Najdroższa Matko.

Po moim liście z 14 VII 192888 do kardynała Vico otrzy-
małem wreszcie „kopię” dekretu89 wraz z listem Sekretaria-
tu św. Kongregacji Obrządków – datowanym na 27 lipca 

88 Oto treść tego listu: „Wielce czcigodny Książę. Prośby moje z dnia 4 kwietnia 1927 roku 
według załączonego tu formularza zaniosłem do Ojca Świętego, a dotyczące potwierdze-
nia wyboru św. Teresy od Dzieciątka Jezus na patronkę powierzonej mi diecezji łuckiej 
w Polsce. Z tego powodu wysłałem również do Jego Eminencji w dniu 31 grudnia 1928 
[powinno być 1927] roku mój pokorny list. Niedługo potem dotarła do mnie prywatna 
wiadomość potwierdzająca to, że została udzielona zgoda dnia 14 grudnia przez Ojca 
Świętego, po uczynionej przez Waszą Eminencję prezentacji. A jednak dekretu potwierdza-
jącego dotąd nie otrzymałem. Ponieważ jednak lud i kler diecezji bardzo pragnie czcić tę 
Świętą jako patronkę, od której wielkiej pomocy oczekują, tak więc ośmielam się pokorną 
i nieśmiałą prośbę Waszej Eminencji przedstawić, aby zechciał łaskawie wydać taki dekret. 
Niech mi będzie wolno wyrazić uczucia głębokiej wdzięczności, w których pozostaję wier-
ny Księciu Kardynałowi, pokorny sługa † Szelążek bp”. Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, 
Pismo nr 3603 do kard. A. Vico, Łuck, 14 lipca 1928, oryg. Archiwum Watykańskie Sacra Ri-
tum Congregatio, Decreta 1927, rps, przekł. z łac. ks. S. Strękowski, k. 1–2. 

89 Oto treść dekretu: „Święta Kongregacja Kultu Bożego. Przesławny i Najdostojniejszy Ksiądz 
Adolf Szelążek, Biskup Łucki, Najczcigodniejszemu Ojcu Świętemu Papieżowi Piusowi XI 
przedstawił sprawę, że w diecezji łuckiej św. Stanisław Biskup i Męczennik jest czczony 
jako główny patron. Diecezja łucka jest niedawno odtworzona mocą konkordatu i oddzie-
lona od diecezji żytomierskiej i kamienieckiej. Kler i lud łucki pokornie prosili samego Naj-
świętszego Pana, aby raczył ustanowić jako patronkę św. Teresę od Dzieciątka Jezus, na 
równi z  patronem głównym św. Stanisławem Biskupem i  Męczennikiem, aby był wspo-
magany w bardzo trudnych zadaniach diecezji bardziej konieczną i potrzebną pomocą tej 
dziewicy oraz do wzrostu kultu tejże świętej, który został bardzo rozpowszechniony oraz 
dla utrwalenia miłości Boga w duszach wiernych. Najczcigodniejszy Ojciec Święty przyjął 
tę prośbę przekazaną za pośrednictwem Kardynała Prefekta Kongregacji Kultu Bożego, za-
deklarował i ustanowił św. Teresę od Dzieciątka Jezus na równi z głównym patronem św. 
Stanisławem Biskupem i Męczennikiem w diecezji łuckiej, z wszelkimi prawami i przy-
wilejami liturgicznymi, które patronom głównym są przypisane, i  jej doroczne święto 
ustanowił dnia 3 października z podwójnym rytem pierwszej klasy ze wspólną oktawą, 
przy zachowaniu innych rubryk i postanowień uściślonych i niestojących w sprzeczności 
z czymkolwiek. Dnia 14 grudnia 1927”. Ks. kard. A. Vico, Dekret nr 49/1927 promulgujący 
św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej, [Rzym], 14 grudnia 1927, [w:] „Mie-
sięcznik Diecezjalny Łucki” 9 (1928), przekł. z łac. ks. S. Strękowski, s. 381–382.
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1928. Wówczas wizytowałem parafie90. Trzeba było w po-
śpiechu opublikować niezbędne Rozporządzenia: 15 VIII, 
Nr 4147, 6 IX 1928. 

We wszystkich miejscach mojej diecezji przewidziane 
są wielkie uroczystości z  nowennami lub triduum, z  pro-
cesjami i  akademiami przed Świętem 3 października. 
W Łucku głosił kazania o. Jarosz91 z Towarzystwa Jezuso-
wego. Mój specjalny list pasterski z  okazji tego wydarze-
nia był czytany 3 października podczas sumy. Do tej pory 
otrzymałem kilka relacji z różnych miejsc. Wiadomości są 
bardzo pocieszające. W  Łucku i  w  Kowlu (największych 
miastach na Wołyniu) – liczne nawrócenia grzeszników, 
którzy nie spowiadali się od 15, 18 i 20 lat. Sam mam jesz-
cze kilka bardzo poważnych przypadków. Jeden ksiądz, 
który do chwili obecnej był sceptyczny co do kultu na-
szej Świętej – porwany przez owe nawrócenia – stał się 
bardzo żarliwym sługą Świętej. Poślę Wam, Najukochań-
sza Matko, zdjęcia, kiedy nadejdą z parafii. Jest teraz rzeczą 
niemożliwą przygotowanie wersji mojego listu pasterskie-
go czy innych bardzo ciekawych pism. Może w najbliższej 
przyszłości przygotuję te tłumaczenia.

W  Kowlu, mojej diecezji, kończy się obecnie budo-
wa kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus92. Kościół jest wspaniały. Postaram się 

90 Biskup A. P. Szelążek w dniach 14–26 lipca 1928 r. przebywał na wizytacjach parafii. Na 
zakończenie miał dokonać poświęcenia kaplicy sióstr urszulanek w Bereznem. Zob. Rozkład 
wizytacji pasterskiej w roku bieżącym, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 7 (1928), s. 307.

91 O. Szymon Jarosz (1886–1961), misjonarz ludowy, wygłosił około 1000 serii misji i reko-
lekcji, między innymi brał udział w misjach na Kresach Wschodnich, na Wołyniu i Podolu.

92 Ciekawe, że opracowania nie podają informacji o kościele w Kowlu, który był poświęco-
ny św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Zob. np. „W latach 1924–1931 na placu otrzymanym 
od magistratu wzniesiony został [w Kowlu] nowy, murowany, największy kościół w diece-
zji łuckiej pw. św. Stanisława biskupa i męczennika. (…) Kościół budowany w stylu zwa-
nym gotyckim nadwiślańskim miał układ krzyżowy z przeznaczeniem na kaplicę wojskową. 
Sklepienie kościoła było bogate w  elementy krzyżowe, gwieździste i  kryształowe. Por-
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o zdjęcie. Inny kościół ku czci naszej Świętej został już wy-
budowany w  Rokitnie93 (diecezji łuckiej). Trzeci kościół 
pod jej wezwaniem zostanie zbudowany przy moim semi-
narium w Łucku. Zaczyna się już zbiórka materiału.

Gdy chodzi o  moje sprawy osobiste, mam zbyt wie-
le pracy. W tych dniach muszę udać się do Rzymu94 i nie 
wiem, jak się wyzwolić od tego nadmiaru papierów, który 
leży przede mną. 

Wszyscy biskupi Polski odbyli w  sierpniu swoje re-
kolekcje pod kierunkiem ojca redemptorysty Bernarda 

tal nad wejściem (…) z wieloma postaciami klęczących biskupów, fundatorów i budow-
niczych. (…) Swój wkład w  jego budowę mieli parafianie, kolejarze kowelscy i  przede 
wszystkim Polonia amerykańska. [Kościół został] całkowicie rozebrany po 1945 r. przez 
miejscowe władze” – Leon Popek, Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997, s. 103. Być może 
przywołana świątynia w planach biskupa A. P. Szelążka miała być poświęcona również 
współpatronce diecezji łuckiej św. Teresie od Dzieciątka Jezus, co jednak nie doszło osta-
tecznie do skutku.

93 W  latach 1925–1926 staraniem parafian i  ks. Stanisława Fijałkowskiego został zbudo-
wany drewniany kościółek parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który pod ad-
ministracją ks. proboszcza Brunona Wyrobisza w  kolejnych latach został rozbudowany. 
Postawiono murowane nawy boczne, zmieniono front i  tył kościoła. Wykonano 6 ołta-
rzy, wśród nich główny z  wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego (rzeźba) oraz boczne po-
święcone Matce Boskiej Ostrobramskiej, św. Teresie od Dzieciątka Jezus i innym świętym. 
W 1943 r. na terenie parafii banderowcy dokonali licznych zbrodni na Polakach. Po 2 la-
tach kościół został zamknięty i zamieniony na Rejonowy Dom Kultury. W 1992 r. udało 
się ponownie zarejestrować parafię w Rokitnie, gdzie 1995 r. został poświęcony plac pod 
budowę nowego kościoła – por. Leon Popek, Świątynie Wołynia, s. 181–182.

94 Jak wynika z analizy korespondencji, biskup A. P. Szelążek był w Rzymie na przełomie 
października i  listopada 1928 r., na co wskazuje wysłany z  Rzymu list z  30 paździer-
nika 1928 r. do hrabiego Franciszka Potockiego w sprawie podatków kościelnych, które 
omawiał z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Natomiast kard. August Hlond w liście 
z 8 listopada 1928 r., adresowanym już do Warszawy, pisze do biskupa A. P. Szelążka: „Wi-
tając serdecznie Waszą Ekscelencję wracającego z ważnych Konferencji Rzymskich, łączę 
wyrazy najgłębszej czci (…)”. Por.: ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, Pismo do hr. F. Potoc-
kiego, Rzym, 30 października 1928, oryg. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchowne-
go Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, AH tom IV, część 12, mps, k. 273–274; ks. kard. 
August Hlond, prymas Polski, Pismo do ks. bpa A. P. Szelążka, Poznań, 8 listopada 1928, 
oryg. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w  Lą-
dzie, Akta Hlondiana, tom IV, część 12, mps, k. 275.
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(księcia) Łubieńskiego95, w  bardzo podeszłym wieku. Re-
kolekcje te były nadzwyczajne i przedziwnie wzruszające. 
Z samym sobą mam wielkie trudności, ponieważ nie mogę 
z  doskonałym spokojem przyjąć niezliczonych przeszkód 
w rozwiązywaniu spraw kościelnych.

Proszę się modlić za mną. 
Napisałem do Was, Najczcigodniejsza Matko – po 

otrzymaniu albumu o  św. Teresie. Modlę się nieustannie 
i bardzo gorąco za Was, moja Najukochańsza Matko, i za 
Wasze Siostry. 

Proszę przyjąć, moja Matko, zapewnienie o moim bez-
granicznym oddaniu i pozwolić mi ucałować Wasze macie-
rzyńskie ręce.

Wasz syn 

+ Adolf Szelążek bp

***

Karmel w Lisieux
18 października 1928

Ekscelencjo i Najczcigodniejszy „synu”  
w J[ezusie] Ch[rystusie].

Nie potrafię dostatecznie wyrazić Waszej Wielmożno-
ści, jak wielką radość sprawił mi Jego list...! Wreszcie uży-
czona została łaska i  nasza droga Mała Święta stała się 
patronką Waszej diecezji. Ekscelencjo! Ach, gdyby Eksce-
lencja wiedział, jak wspaniale potrafi ona wykonywać swe 
obowiązki! Proszę Ją o to, ale to nie jest potrzebne, tak bar-
dzo Jej serce ku temu jest skłonne!

95 Sługa Boży o. Bernard Łubieński (1846–1933), redemptorysta, wybitny kaznodzieja i re-
kolekcjonista, w dniach 14–17 września 1928 r. w Gnieźnie prowadził rekolekcje dla epi-
skopatu polskiego.
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I  dla Jego duszy, Ekscelencjo, mogę Go zapewnić, że 
ona się o nią troszczy i uzyskuje dla Niego wiele ukrytych 
łask. Ona nie będzie przeszkadzać częstemu ciążeniu krzy-
ża na barku swego „Brata”, ale ten krzyż będzie zawsze 
pachniał niebiańskimi różami miłości, oddania, szczerej 
i głębokiej pokory. I to wystarczy, aby dobrze cierpieć i być 
miłym Bogu96.

Nie wiem, czy ten list dojdzie do Niego przed Jego po-
dróżą do Rzymu.

Ekscelencjo, składam Mu serdeczne życzenia i  pokor-
nie Go proszę o błogosławieństwo dla tej, którą Ekscelen-
cja tak pokornie nazywa „swoją matką” i która jako taka się 
poleca Jego modlitwom.

S. Agnieszka od Jezusa s.k.n.97

PS. Z jakąż przyjemnością przyjęłabym zdjęcia i sprawozda-
nia ze święta. Otrzymałam, Drogi Księże Biskupie, Jego 
tak miły list z podziękowaniem za album z kanonizacji.

Dziękuję jeszcze za bezcenne dokumenty, które dzisiaj 
otrzymałam z Jego nowym listem i które są dla mnie 
tak miłe.

***

96 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus nie unikała w swoim życiu cierpienia i krzyża, stąd nie 
chciała tej łaski nikomu odejmować. Można więc zrozumieć przesłanie m. Agnieszki, któ-
re kieruje do biskupa A. P. Szelążka, odczytując je w kontekście słów samej Świętej: „(…) 
poczułam, jak rodzi się w moim sercu wielkie pragnienie cierpienia, a równocześnie we-
wnętrzna pewność, że Jezus zarezerwował dla mnie dużą ilość krzyży, poczułam, że zalewa-
ją mnie tak wielkie pociechy, że uważam je za jedną z największych łask w moim życiu. 
Cierpienie zaczęło mnie pociągać, miało urok, który mnie zachwycał, mimo że go dobrze 
nie znałam. Dotychczas cierpiałam, nie kochając cierpienia, od tego dnia poczułam do 
niego prawdziwą miłość. Odczuwałam również pragnienie, aby kochać jedynie Dobrego 
Boga, żeby tylko w Nim znajdować radość” – św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, 
A 36r i 36v, Poznań 2009, s. 150.

97 Skrót ten oznacza: siostra karmelitanka niegodna. Był zwyczajowo stosowany w korespon-
dencji sióstr karmelitanek jako wyraz pokory.



Zapatrzony w Małą Świętą72

27 X 1928

[Kartka do ks. Biskupa]

Matka Przełożona Karmelu w Lisieux wyraża swój re-
ligijny szacunek98: dla Księdza Biskupa Szelążka i  Mu 
dziękuje za tak piękne i interesujące zdjęcia, które zechciał 
jej przesłać.

Widzę i czuję z wielką radością, że moja święta mała Te-
resa jest prawdziwie patronką i małą królową diecezji łuc-
kiej. A ponieważ ona patrzy z upodobaniem zwłaszcza na 
Czcigodnego Pasterza, swego Brata w  Jezusie, to jak wie-
le łask Ksiądz Biskup otrzymuje i otrzyma we wszystkich 
swoich cierpieniach i trudnościach!

[Matka Agnieszka od Jezusa]

***

BISKUP ŁUCKI  [ok. 21 I 1929 r.]
Warszawa, ul. Profesorska 499

Najczcigodniejsza Matko Przełożona,

Dzień Waszych Imienin jest nie tylko dla mnie dniem 
uroczystym, lecz także dniem bardzo radosnym. W  jego 
blasku łagodnieją wszystkie zła, rozpraszają się ziemskie 
cienie. Widzę Was u stóp Jezusa, Najdroższa Matko, i skła-
dam w ręce Naszego Pana Wasze życie, wraz z gorącą mo-

98 Pierwsze zdanie jest maszynopisem, pozostała część to rękopis, skreślony ręką m. Agnieszki 
od Jezusa.

99 Podczas II wojny światowej zabudowa ulicy Profesorskiej w Warszawie nie została znisz-
czona, co pozwala czynić przypuszczenia, że wówczas biskup A. P. Szelążek zatrzymał się 
w  willi Antoniego Ponikowskiego, która pod numerem 4. znajduje się do dziś. Antoni 
Ponikowski, ur. w  Siedlcach (1878–1949), zmarł w  Warszawie, był polskim specjalistą 
w zakresie geodezji stosowanej, zaangażowany również w życie polityczne, pełnił urząd 
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dlitwą, ażeby zechciał Wam użyczyć możliwego szczęścia 
i  zachować Wasze życie dla dobra Kościoła i  zbudowa-
nia wielu dusz w drodze do doskonałości chrześcijańskiej. 
Składam Wam te moje życzenia jako wyraz mojej głębo-
kiej czci i najżarliwszych uczuć synowskiego oddania Wa-
szej Czcigodności, Moja Droga Matko. Od Świąt Bożego 
Narodzenia przebywam w  Warszawie, gdzie pracuję nad 
realizacją Konkordatu. W czasie Świąt chorowałem na gry-
pę i, by was nie zarazić, nie pisałem Wam, by Wam podzię-
kować za nadesłanie wspaniałego kalendarza, który od Was 
otrzymałem, moja Matko. Moja praca w tej chwili jest bar-
dzo trudna z  tego powodu, że nieprzyjaciele Kościoła ata-
kują Go w parlamencie, a szczególnie występują wściekle 
przeciw konkordatowi100. Nie wiem, jaka będzie wola Boża;  

w  Ministerstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego oraz funkcję premiera. 
W  listopadzie 1930 r. został wybrany do Sejmu. W marcu 1935 r. zrzekł się mandatu 
poselskiego i wycofał się z życia politycznego. Po wojnie zajmował się działalnością na-
ukową jako kierownik katedry miernictwa Politechniki Warszawskiej. Łączyły go serdeczne 
więzy z biskupem A. P. Szelążkiem, na co wskazuje zachowana korespondencja biskupa 
z lat 1946–1949, przekazana do Archiwum Postulacji przez rodzinę Antoniego Ponikow-
skiego, za co wyrażamy wdzięczność. 

100 Biskup A. P. Szelążek miał wiele przeciwności w czasie toczących się rokowań związanych 
z  wprowadzaniem w  życie postanowień konkordatu, szczególnie wśród przedstawicieli 
władzy państwowej. Ale wiele przeciwnych głosów spotkało go także ze strony biskupów. 
Dobro i obrona praw Kościoła w Polsce stały w jego życiu na pierwszym miejscu, nawet 
za cenę pogorszenia zdrowia, o czym świadczy fragment listu biskupa Henryka Przeździec-
kiego do ks. kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski, w  którym napisał: „Niezmor-
dowany, oddany całą duszą Kościołowi Biskup [Szelążek] w dalszym ciągu ma w swych 
rękach rokowania. (…) Bardzo, bardzo proszę, aby najdostojniejszy Ks. Prymas, tak pełen 
miłości, wyjaśnił dla swych braci biskupów, gdy będzie w Rzymie i nadarzy się ku temu 
okazja i wziął w obronę Biskupa Szelążka, który przez pracę w sprawach knkordatowych 
zrujnował zdrowie” – ks. bp Henryk Przeździecki, biskup podlaski, Pismo do kard. Augusta 
Hlonda, Siedlce, 2 maja 1929, oryg. w Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie sygn. APP 
I –4/4 nr 284, rps, k. 2. Sam zaś biskup Szelążek napisał w piśmie do Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie: „Objawy dosyć poważne artretyzmu 
zmuszają mnie do przeprowadzenia w lecie bieżącego roku starannej kuracji. Pragnąłbym 
kurację, która trwać musi około 6 tygodni, rozpocząć w połowie lipca. Jednak nie chciał-
bym przez swoją nieobecność w kraju spowodować zwłoki w pertraktacjach, dotyczących 
wykonania konkordatu. Jeżeli przeto istnieje zamiar wznowienia w  tym czasie ukła-
dów konkordatowych, gotów jestem powstrzymać się od wyjazdu. Mam zaszczyt prosić 
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proszę Was, moja najukochańsza Matko, by zechciała po-
prosić kilka Sióstr, które są wolniejsze, aby rozpoczęły no-
wennę w intencji Kościoła w Polsce, a zwłaszcza w intencji 
pracy w sprawach konkordatu. 

Gorąco całuję Wasze Macierzyńskie ręce i proszę przy-
jąć wyrazy mojej szczerej czci dla Waszej Przewielebności.

najbardziej oddany syn

+ Adolf Szelążek biskup

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 2 IV 1929

Moja Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko.

Z niewypowiedzianą radością donoszę o mojej zgodzie 
na zostanie członkiem Komitetu budowy bazyliki poświę-
conej św. Teresie od Dzieciątka Jezus w Lisieux101. W naj-
bliższej przyszłości nadeślę moją skromną ofiarę. Postaram 
się także rozpropagować ideę o pomocy materialnej ze stro-
ny mojej diecezji. Mam więc zaszczyt prosić Was pokor-
nie o pewną ilość tych zapowiedzi (z błogosławieństwem 
papieskim i  obrazem bazyliki), które otrzymałem wraz 
z Waszym uprzejmym listem – aby je przekazać moim die-
cezjanom, katolikom posiadającym znaczniejsze dobra.

Nie mogłem się doczekać na ziemi większego zaszczytu 
jak praca – wraz z innymi osobistościami – na rzecz realiza-

Pana Ministra o powiadomienie mnie, w jakim czasie te rokowania mogą być rozpoczę-
te” – ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, Pismo nr 4125 do Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, Łuck, 9 lipca 1929, oryg. AAN sygn. 402 Mf 9396, mps, k. 324.

101 Budowa bazyliki ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux trwała od 1929 do 1954 r. 
i była w całości finansowana z datków wiernych. Całkowita powierzchnia budynku wyno-
si 4.500 m2, jej długość – 95 m, kopuła wznosi się na wysokość 95 m. Sklepienie krypty, 
ukończone w lipcu 1932 r., jest całkowicie pokryte mozaikami, które w większości ilustru-
ją życie wewnętrzne św. Teresy. Wyrazem wdzięczności za doznane łaski są ołtarze osiem-
nastu kaplic ofiarowane przez wiernych z różnych krajów. Również Polska ma swój ołtarz 
w pierwszej kaplicy po lewej stronie, począwszy od wejścia.
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cji budowy kościoła, który będzie godny mojej najukochań-
szej Patronki. Dziękuję Wam, Moja Droga Matko, z całego 
serca; jestem nieskończenie wdzięczny.

Moje prace konkordatowe w Warszawie – trwały 3 mie-
siące. Stanowiły one nieustanny i przedłużający się krzyż. 
Owoce – według ludzkiej rachuby – nie są najszczęśliw-
sze. Jestem jednak przekonany, że takich rezultatów chciał 
Nasz Pan i jestem Mu posłuszny z całym oddaniem.

Całuję Wasze macierzyńskie ręce i  proszę pokor-
nie o  wspieranie mnie codziennie Waszymi świętymi 
modlitwami.

Wasz najpokorniejszy

+ Adolf Szelążek bp

***

Łuck, 29 XII 1929
BISKUP ŁUCKI

Najprzewielebniejsza i Droga Matko.

Najmniejszy i najpokorniejszy z Twoich Synów Ducho-
wych przesyła Waszej Wielebności, z okazji Bożego Naro-
dzenia i  Nowego Roku, najgorętsze życzenia wszelkiego 
możliwego szczęścia w tym ziemskim życiu. Jest oczywiste, 
że ten niezmierny natłok spraw i  zajęć, którymi jesteście 
obarczona102 przez Opatrzność, wymaga nadzwyczajnych 
sił fizycznych i psychicznych oraz sił moralnych. Lecz Wa-
sze życie, Moja Droga Matko, stanowi w tej sytuacji dowód 
proporcjonalnie wzrastających łask Bożych; stanowi Ona 
ciągle porywające świadectwo niewyczerpalnych energii, 
które przybywają z wysoka, aby zaświadczyć o obecności 

102 Biskup A. P. Szelążek miał zapewne na myśli budowę owej bazyliki ku czci św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus oraz związane z nią liczne trudności i obowiązki.
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wśród nas naszego Stwórcy, spełnieniu obietnic danych 
przez moją Świętą Przełożoną, św. Teresę od Dz[ieciątka] 
J[ezus]. Znajduję wielką pociechę, kiedy zgodnie z  moim 
zwyczajem modlę się za Was, o  Wasze zdrowie, jak naj-
dłuższe życie i to, co obiecał nam Jezus: ut gaudium vestrum 
sit plenum!103 Zechciejcie, moja Najdroższa Matko, zapew-
nić całą Wspólnotę Karmelu z Lisieux, że moje serce pozo-
staje stale przy Niej i że w moich modlitwach nieustannie 
proszę naszego Ojca niebieskiego, aby Jej udzielił wszyst-
kich tych dóbr, których Jej życzę. Dziękuję Wam z całego 
serca za te podarunki, które Wasza Przewielebność mi na-
desłała. Drogie Pamiątki! W  najbliższych dniach napiszę 
swoją krótką relację.

Z  największą pokorą i  moją nieskończoną wdzięczno-
ścią, z najwierniejszym oddaniem całuję Wasze macierzyń-
skie ręce, pozostając zawsze 

Waszym Synem

+ Adolf Szelążek biskup

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 7 XII 1930 r.
L.J.Ch.104

Najczcigodniejsza Matko Przełożona 
i moja Najdroższa Matko,

Już dawno nie pisałem. To świadczy jedynie o  trud-
nościach, w  których toczy się moje życie osobiste i  moja 
oficjalna praca. Lecz wielka dobroć Waszej Przewie-
lebności, której zawsze jestem pewien i  która pozostaje 

103 „Aby wasza radość była pełna”.
104 Zob. przypis 38.
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moim najpewniejszym oparciem – dobroć kolejno okazana 
dzisiaj w  nadesłaniu kalendarza, daje mi okazję, by przy-
spieszyć napisanie mego listu, który postanowiłem napisać. 
W  moim życiu, moja Najdroższa Matko, musiałem wiele 
cierpieć i to cierpieć mocno. Lecz właśnie tego ranka, dzi-
siaj znalazłem na kartce kalendarza przypadającej na dzień 
św. Teresy od Dz[ieciątka] J[ezus] te słowa: „Chcę dużo 
cierpieć, nie mówiąc o tym”.

A  jednak trzeba to powiedzieć jedynie Waszej Prze-
wielebności. Nie jest możliwe stwierdzenie, czy w  tych 
cierpieniach zachowałem się godnie. Próby się nie koń-
czą. W sprawach diecezjalnych trudności nie są rzadsze105.  

105 Być może chodzi o  trudności związane z  prowadzaniem akcji unijnej na terenie diece-
zji łuckiej, przeciwko której mocno występowali prawosławni duchowni. Przykładem może 
być zaistniała sytuacja w parafii unickiej w Żabcze, w której doszło do nieporozumień 
i zamieszek między nieliczną grupą ludzi wyznania prawosławnego, na czele której stał 
ich duchowny – ks. Witalis Sahajdakowski, a wiernymi obrządku wschodniego, zwanymi 
unitami. Spór dotyczył cerkwi, która najpierw należała do obrządku prawosławnego, a na-
stępnie została przydzielona unitom. Po wielu przepychankach, a nawet walce zbrojnej, 
decyzją administracyjną cerkiew została najpierw zamknięta, a następnie przydzielona 
wspólnocie prawosławnej. Opisuje to sam ks. bp A. P. Szelążek w  liście do pana pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w  następujący sposób: „Ośmie-
lam się utrudzać uwagę Najdostojniejszego Pana Prezydenta pokornym przedstawieniem 
udręki, która mi zagraża w  stosunkach kościelnych mojej diecezji. W dniu 4/VII 1928 
roku rusińska parafia prawosławna Żabcze prosiła mnie o przyjęcie do jedności Kościo-
ła katolickiego. Życzenie to wyraziła cała ludność parafii, z  wyjątkiem kilku osób. Po-
wiadomiłem o tym władze państwowe miejscowe. Upewniwszy się, że sprawa dana nie 
zagraża poważnymi komplikacjami, parafię przyjąłem i  kapłana do pieczy dusz wyzna-
czyłem. W tych okolicznościach cerkiew bezspornie pozostawała we władaniu unitów. Po 
upływie dłuższego czasu duchowieństwo prawosławne zorganizowało opanowanie cer-
kwi przemocą. Władze państwowe zamknęły cerkiew. W roku bieżącym ponownie zosta-
ły znane powszechnie gwałty ze strony prawosławnej ludności, pod wodzą duchownych 
prawosławnych przy zerwaniu pieczęci państwowych. Ostatnio szerzone były wieści, że du-
chowieństwo prawosławne przygotowuje na dzień 12 bm. lipca najście na Żabcze kilkuset 
procesji z sąsiednich parafii prawosławnych. Zamierzenia te nie dały pożądanego dla pra-
wosławnych wyniku, wobec zdecydowanej postawy władzy państwowej. Obecnie wszak-
że otrzymuję wiadomość o postanowieniu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego przekazania cerkwi w Żabczach ludności prawosławnej” – ks. bp A. P. Szelą-
żek, biskup łucki, Pismo nr 4280 do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Łuck, 19 lipca 
1929, oryg. AAN sygn. 393 Mf B 9387, mps, k. 458–463. O zamieszkach w Żabczu było 
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Uważam, że jest to generalna reguła dla całego Kościo-
ła, Kościoła walczącego! Uważam też, że Wy, moja Droga 
Matko, dźwigacie taki sam ciężar. A  więc ta sama dewiza 
dla nas: Odwagi! Trzeba uniknąć tego wyrzutu Ducha św.: 
non gaudentes, sed gementes106 (Hbr 13). To, co dzieje się teraz 
ze mną, Wyście, Najprzewielebniejsza Matko, przewidzieli. 
Stale pamiętam Waszą przestrogę na ten temat i to przyno-
si mi wielką pociechę. Podobnie w przyszłości nie zapomnę 
o tej pomocy, którą mi moja Droga Matko zapewnicie przez 
Wasze modlitwy i Wasze macierzyńskie słowo. 

W stosunkach z moimi diecezjanami często potrzebuję 
dawać chorym obrazki ze św. Teresą od Dz. J., z relikwia-
mi (zwykłymi, maleńkimi kawałeczkami tkaniny, która do-
tknęła ciała). Zechciejcie, moja Droga Matko, wysłać do 
mojej dyspozycji pewną liczbę tych obrazków. Proszę Was, 
Wasza Czcigodności, o  wybaczenie mi tej czelności. Ko-
rzystam z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
aby Wam życzyć, moja Najdroższa Matko, i  całej wspól-
nocie, obfitości bez granic, spełnienia wszystkich waszych 
pragnień. Niechaj Pan zechce jak najbardziej przedłużyć 
dni Waszego życia dla Waszego i wspólnego szczęścia. Ze-
chciejcie, moja najukochańsza Matko, przyjąć zapewnienia 
o moim szczerym oddaniu się i pozwólcie ucałować Waszą 
rękę z najżywszym synowskim uczuciem. 

Wasz syn

+ Szelążek bp
***

głośno w całej Polsce. Pisano o nich w prasie ogólnokrajowej, zajął się także nimi Sejm 
Rzeczypospolitej. Sytuacja konfliktowa między prawosławnymi a ludnością unicką trwała 
w latach 1928–1929. 

106 „Z radością, a nie ze smutkiem”.
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 6 I 1932
L.J.C.107

Najdroższa i Najukochańsza Matko,

Niemożliwą jest rzeczą przedstawienie wam nadmier-
nych trudności, które przeszkadzają mi w częstszym do Was 
pisaniu. Pragnę ciągle informować moją Najczcigodniej-
szą Matkę o  najważniejszych wydarzeniach mojego życia; 
i  trudna sytuacja ciągle oddala chwilę tej rozmowy, któ-
ra jest dla mnie chwilą pociechy niezbędnej w tej ziemskiej 
pielgrzymce. Święta Bożego Narodzenia i  Nowego Roku 
pozwalają na poświęcenie czasu moim najgłębszym uczu-
ciom. Życzę Wam, Najczcigodniejsza Matko, życia długie-
go i pełnego zasług na chwałę Pana Naszego, dla zbawienia 
dusz, dla rozwoju Królestwa Jezusa, dla większej realizacji 
wszystkich projektów naszej Świętej Siostry w całej ludzko-
ści – Waszych pragnień i Waszego szczęścia. Bądźcie, moja 
Droga Matko, pewna, że nie przestaję modlić się za Wami, 
składać u stóp Bożego tronu te modlitwy w całej pokorze! 
A więc ufam, że te prośby będą miały charakter tak wyraźnie 
opisany przez Ducha Świętego u Eklezjastyka108: Oratio hu-
miliantis se... non discedet, donec Altissimus aspiciat109. Niech Bóg 
wam błogosławi! To moje najgorętsze życzenie! Niech Bóg 
błogosławi Waszym Siostrom i całej Wspólnocie! 

Moje życie jawi się jako łańcuch prób. Czasami od-
czuwam chwile pociechy. Zewsząd niebezpieczeństwa 
i trudności. Proponuje się wiele, dobrze przewiduje się po-
trzebę utworzenia czegoś i zastosowania środków przeciw 
złu, a wykonanie tego spotyka się wszędzie z brakiem sił,  

107 Zob. przypis 38.
108 Księga Mądrości Syracha.
109 „Modlitwa biednego... nie odstąpi, aż dotrze do Najwyższego” (Syr 15, 17).
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środków, ludzi, którzy by pomogli110. Lecz mówię to  
wyłącznie Wam, moja Droga Matko. Nie chcę pomniej-
szać tego posłuszeństwa woli Bożej, którego tak mocny 
przykład znajduję w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Wśród faktów godnych wspomnienia należy odnotować 
całkowitą erekcję Seminarium Wschodniego w  Dubnie, 
w  mojej diecezji, aby kształcić kapłanów tego obrządku. 
Seminarium to nosi nazwę Pontificium Seminarium Orien-
tale111. Ma 17 studentów. Niestety, propaganda unijna sta-
le jest mieszana przez galicyjskich Rusinów z tendencjami 
politycznymi (nacjonalistyczny separatyzm ukraiński), co 
budzi podejrzenia w łonie rządu, awersję w łonie polskiego 
społeczeństwa katolickiego wobec tej propagandy. A więc 
sprawa ta spotyka się z mocnymi przeszkodami. 

110 Prawdopodobnie chodzi o trudności związane z prowadzoną przez biskupa A. P. Szelążka 
działalnością unijną, która m.in. z powodu braku przygotowanych kapłanów oraz utrud-
nień ze strony duchowieństwa prawosławnego nie dawała pożądanych rezultatów. Wspo-
mina o  tym wojewoda wołyński Henryk Józewski w  sporządzonej w  1932 r. notatce: 

„Dodatkowo donoszę, że utworzone przed rokiem seminarium duchowne dla obrządku 
wschodnio-słowiańskiego w  Dubnie obecnie z  braku słuchaczy jest nieczynne. W  ogó-
le daje się odczuwać, że Ordynariusz łucki po smutnych wypadkach w Żabczu, jak rów-
nież z braku odpowiednich duchownych zmienił zasadniczo swoją taktykę i porzucił myśl 
forsowanego szerzenia unii drogą wykorzystywania niezadowolenia wśród prawosławnych, 
a zajął się więcej stroną duchową wiernych, co daje mu wprawdzie małe, lecz za to pew-
niejsze rezultaty i nie naraża go na różne uzasadnione zarzuty. Dużą rolę w akcji unijnej 
gra bezsprzecznie brak odpowiednich funduszy w  ręku ks. Biskupa Szelążka, zwłaszcza, 
że obecnie zajął się wymieniony Biskup tworzeniem licznych parafii katolickich i  budo-
wą kaplic dla tychże parafii” – Henryk Józewski, wojewoda wołyński, Notatka z informacją 
o działalności bpa A. P. Szelążka w sprawach unijnych, [Łuck, 1932], oryg. AAN sygn. 416 
Mf B 9410, mps, k. 191.

111 Biskup A. P. Szelążek w 1928 r. utworzył Seminarium Duchowne Wschodniego Obrządku 
w Dubnie. „Staraniem J.E. Księdza Biskupa Szelążka pomienione Seminarium przekształco-
ne zostało w r. 1931 przez Ojca św. Piusa XI na Seminarium normalne Papieskie z kursem 
pięcioletnim. Przysposabia ono alumnów do stanu duchownego we wschodnim obrząd-
ku. Uroczystego otwarcia Papieskiego Seminarium dokonał J.E. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
Łucki Dr Adolf Szelążek 14 października 1931 r. w obecności Wizytatora Apostolskiego 
J.E. Księdza Biskupa Czarneckiego, licznego duchowieństwa obydwu obrządków, miejsco-
wego i zamiejscowego, przedstawicieli władz i społeczeństwa (nawet z Warszawy). (…) Kie-
rownictwo Seminarium Ojciec św. powierzył O. Antoniemu Dąbrowskiemu TJ Wicerektorem 
został ks. J. Buraczewski i Ojcem Duchownym O. Stefan Sakacz TJ” – Unionista, Papieskie 
Seminarium Wschodnie w Dubnie, „Życie Katolickie” 4 (1933) nr 4, s. 51.
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W  mojej diecezji buduje się wiele małych i  biednych 
kościołów, ale niezbędnych, ponieważ ludność katolicka 
mieszka rozproszona na wielkim terytorium 30 000 km2. 
Przeciętna odległość do kościoła parafialnego wynosi 10–70 
km. Kryzys gospodarczy dzisiaj utrudnia prowadzenie bu-
dów. Po krótkim pobycie w Rzymie – w maju (1931) zwie-
dziłem Turyn podczas wystawienia św. Całunu. Dotknąłem 
i pocałowałem go. Potem chciałem udać się do Francji, by 
wziąć udział w uroczystościach św. Joanny d’Arc112. Miałem 
nadzieję zobaczyć wówczas Waszą Wielebność. I wszystkie 
okoliczności nie pozwoliły na zrealizowanie tej idei. Nie tra-
cę jednak woli udania się do Lisieux w niezbyt długim cza-
sie. Kończę ten list, zapewniając, że moje serce nie przestaje 
ustawicznie przebywać blisko Waszej Osoby, moja Najdroż-
sza Matko, jak i Waszej i mojej Świętej Siostry, spodziewa-
jąc się dołączyć się do Was na zawsze. 

Całuję pokornie i z synowskim uczuciem Wasze macie-
rzyńskie ręce, błogosławię Wam i całej Wspólnocie.

Nieskończenie oddany  
Wasz syn w Jezusie Chrystusie

+ Szelążek bp

PS. Dziękuję Wam, Najczcigodniejsza Matko, gorąco za 
przesłane mi kalendarz i książkę. 

Szelążek

***

112 Trudno ustalić, z jakiej okazji mogły to być uroczystości, na pewno były one poświęcone 
św. Joannie d’Arc (ok. 1411–1431), dziewicy, męczennicy, patronce Francji, Orleanu. 18 
kwietnia 1909 r. papież Pius X ogłosił ją błogosławioną, a 16 maja 1920 r. papież Bene-
dykt XV dokonał jej kanonizacji. Papież Pius XI ogłosił ją w 1922 r. patronką Francji.
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BISKUP ŁUCKI  Warszawa
ul. Świętojańska 12

Klasztor oo. Jezuitów113

26 IV 1932

Najdroższa i Najczcigodniejsza moja Matko.

Rzeczywiście nosiłem się z projektem wyjazdu do Du-
blina114. Lecz pozostanie to w  cieniu projektów niemożli-
wych do zrealizowania dla mnie. Nie ulega wątpliwości, że 
tam nie pojadę. Z  drugiej strony, Wasze zaproszenie sta-
nowi absolutny, nieprzeparty rozkaz, któremu chcę być 
posłuszny z  całą synowską pokorą, z  największą rado-
ścią. Napiszę później, przedstawiając Waszej Wielebno-
ści szczegóły moich zajęć w miesiącu czerwcu oraz dzień 
mojego przyjazdu do Lisieux. Może byłoby możliwe dołą-
czenie do mojej pielgrzymki kilka dni pobytu we Francji 
celem pokrzepienia mojego zdrowia (drobna słabość serca, 
skłonności artretyczne itd.). Od dwóch lat pracowałem bez 
wytchnienia. 

Z  niewypowiedzianą nadzieją i  wielkim pragnieniem 
zobaczenia Was, moja Matko Najdroższa, całuję Wasze 
macierzyńskie ręce i pozostaję zawsze waszym najbardziej 
oddanym i kochającym synem w Jezusie Chrystusie. 

+ Adolf

***

113 Biskup A. P. Szelążek zatrzymał się u jezuitów, do których należała od 1669 r. kamienica 
przy ul. Świętojańskiej 12, zwana Kamienicą Zalewskiego, od właściciela Stanisława Za-
lewskiego. Obecnie pod tym numerem znajduje się pracownia jubilerska, a tuż obok ko-
ściół jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy.

114 Trudno ustalić, w jakim celu miał się tam udać biskup A. P. Szelążek.
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BISKUP ŁUCKI  29 stycznia 1933

Moja Najczcigodniejsza i Droga Matko.

Cierpienia i  zajęcia nie pozwoliły mi wcześniej napi-
sać. Nawet na Boże Narodzenie mogłem jedynie wysłać 
telegram. Nieustannie jednak modlę się za Was i  za całą 
Wspólnotę. Więzi mego serca z Lisieux są nieskończenie 
mocne i stałe. Dlatego korzystam z wolniejszej chwili i pi-
szę. Modlę się za Waszą Wielebnością, Matko Przełożona, 
u stóp Dzieciątka Jezus. Ten Jezus przynosi radość z czasu 
teraźniejszego i ufność na przyszłość. Radość – w czasach, 
kiedy wszystko opanował duch przygnębienia, duch zawi-
ści i  zazdrości; gdzie nie ma już ducha chrześcijańskiego 
oddania, ewangelicznej ofiary, nawet w  rodzinach najbar-
dziej katolickich; kiedy nie ma już bezinteresownego od-
dania się mężów apostolskich; kiedy już nie rozumie się 
nadprzyrodzonej gorliwości; tak, w czasach, kiedy wszyst-
ko zdaje się być w zmowie, aby zniszczyć dzieło Boże. Ra-
dość – jest ona nam potrzebna w życiu, i  Jezus przynosi 
radość swoim nielicznym sługom, pociesza ich w  dozna-
wanych cierpieniach i  tych, które przyjdzie im jeszcze 
znosić. Słudzy Chrystusa winni cierpieć, potrzebują więc 
pocieszenia; potrzebują oni namaszczenia Ducha Świętego, 
które Boże Dziecię przynosi na ziemię. Wśród tych sług 
jesteście Wy, Czcigodna Matko, i  Wasze Siostry. Cho-
ciaż wszystko zdaje się zachęcać do złożenia broni w wal-
ce ze złem, chociaż nic nie zapowiada lepszej przyszłości 
i  wszystko mówi o  daremnych wysiłkach dla dobra na 
drodze do doskonałości, Dziecię Boże, które urodziło się 
wtedy, kiedy nikt nie chciał Mu dać przytułku, i przeciw 
któremu, zaledwie się urodziło, knuje się śmierć, to Boże 
Dziecię odbyło swoją drogę i odkupiło upadły świat. Jakaż 
to siła w  naszych słabościach, jakie wsparcie w  słabości! 
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Kiedy Jezus jest z  nami, cóż może całe piekło i  wszyst-
kie potęgi ziemi. In te, Domine, speravi, non confundar in 
aeternum115. Z  całego serca składam Waszej Wielebności 
najlepsze życzenia radości i ufności w przyszłość. Moim 
życzeniom towarzyszą moje modlitwy, aby Najświętsza 
Maryja Panna Zwycięska i Nieustającej Pomocy zaniosła 
je aż przed tron Jej Boskiego Syna. 

Zechciejcie, moja Najczcigodniejsza Matko, przyjąć 
życzenia z  moim pokornym błogosławieństwem, którego 
udzielam Wam i całej Wspólnocie.

Odważam się ucałować Wasze macierzyńskie ręce.

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, Polska (Wołyń)
L.J.C.116 4 I 1934

Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko Przełożona,

Jestem bardzo zadowolony z  tego, iż mogę z  okazji 
Bożego Narodzenia i  Nowego Roku wyrazić moje uczu-
cia głębokiej czci i szczerego przywiązania do osoby, która 
tak godnie i mądrze kieruje dobrami duchowymi Wspólno-
ty z Lisieux117 i która wywiera swój wpływ na wiele krajów. 
Pisanie do Waszej Wielebności jest moim obowiązkiem nie 
tylko podyktowanym przez moje serce, nie tylko by oka-

115 „Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” – fragment dziękczynnego hymnu Te 
Deum laudamus, którego autorstwo jest przypisywane św. Ambrożemu.

116 Zob. przypis 38.
117 M. Agnieszka od Jezusa pełniła funkcję przełożonej wspólnoty w  latach 1893–1896; 

w 1902 r. została ponownie wybrana przeoryszą, a z woli papieża Piusa XI (1923 r.) po-
zostanie na tym urzędzie z wyjątkiem dziesięciomiesięcznej przerwy (1908–1909) aż do 
swojej śmierci (1951 r.). 
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zać wdzięczność za wszystko to, co Wy czynicie dla mojej 
osoby – i nie tylko z powodu Waszego pokrewieństwa z tą 
Wielką Świętą, która teraz kieruje walką o Królestwo Jezu-
sa, która zastępuje św. Joannę d’Arc na o wiele szerszym 
terenie – ale dlatego, że Wasza Wielebność jest prawdziwą 
Siostrą Duchową wszystkich świętych dusz i  najbardziej 
ukochanych przez Naszego Pana. I  właśnie tutaj nale-
ży szukać wyjaśnienia licznych doświadczeń, które Boża 
Opatrzność uznaje za konieczne nam zsyłać. Nie należy 
szukać miary miłości Bożej wobec nas w dobrach i pocie-
chach ziemskich, ale w próbach, przez które On nas wzywa 
do podążania drogą Jezusa Chrystusa. W tej sytuacji przy-
nosi on pociechy wyższej natury, jakimi są pokój i wielka 
szczęśliwość św. Pawła – i  także mojej Drogiej Patronki. 
Życzę Wam tej szczęśliwości, Matko Najczcigodniejsza; 
ale także życzę, aby Wasze tak cenne zdrowie umacniało 
się, by móc jeszcze przez długie lata pracować nad zada-
niem, które dobry Bóg powierzył skwapliwej trosce Waszej 
Wielebności. Czasy obecne są szczególnie trudne. Można 
sobie wyobrazić, jak bardzo całe kierownictwo Wielkiego 
Instytutu kościelnego wymaga wiele starań o właściwe wy-
pełnienie Jej najświętszych obowiązków. Będę modlił się 
nieustannie do ostatniej chwili mojego życia, jak to czynię 
obecnie, aby Jezus Chrystus pomagał Wam pełnić służbę 
Bożą, którą tak dzielnie pełnicie; niechaj Bóg błogosławi 
Wam, Waszym Siostrom i  całej Wspólnocie. Ponawiając 
raz jeszcze moje najlepsze życzenia z okazji Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku, i całując Wasze macierzyńskie ręce, 
przesyłam Wam moje gorące błogosławieństwo pasterskie.

Wasz oddany syn

+ Szelążek bp

***
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 19 I 1934
L.J.C.118

Najdroższa Matko Przełożona,

Dzień święta Waszej patronki, tak drogi i  bardzo uro-
czysty w moim życiu, daje mi okazję do ponowienia moje-
go najszczerszego oddania się.

Proszę Boskiego Pocieszyciela za wstawiennictwem św. 
Agnieszki o  upiększenie dni Waszej Wielebności w  tych 
trudnych czasach i o niepewnym jutrze i pochmurnej przy-
szłości, pełnej niepokoju – pełnią radości – której nie zna 
świat, coraz to obfitszym plonem dusz dla Niebieskiej Oj-
czyzny, i Jej coraz bardziej głębokim wpływem nie tylko na 
Wasze Siostry we Wspólnocie – lecz także na szerokie war-
stwy społeczne całego Kościoła, by je prowadzić drogami 
doskonałości chrześcijańskiej.

W tych dniach w sposób szczególny będę prosił Waszą 
świętą patronkę, aby Wam pomagała w Waszych obowiąz-
kach, które Opatrzność powierzyła Waszej Wielebno-
ści. Niech dobry Bóg zechce czuwać nad życiem mojej 
Najdroższej Matki i uczynić je jak najprzyjemniejszym.

Kalendarz i almanach otrzymałem. Nieskończone dzię-
ki! Wykorzystuję te kartki z myślami św. Teresy od Dz. J. 
codziennie na pisanie najważniejszych notatek, które reda-
guję. Są na tych kartkach gwiazdki...

Co za radość – ten jubileusz119, który nadchodzi! Jestem 
bardzo wdzięczny za Wasze uprzejme i tak macierzyńskie 

118 Zob. przypis 38.
119 Chodzi tu o jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych m. Agnieszki od Jezusa, który obchodzi-

ła 8 maja 1934 r. Profesję zakonną złożyła 8 maja 1884 r. w Karmelu w Lisieux. Było to 
podwójne święto w rodzinie Martin, gdyż również w tym samym dniu św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus jako 11-letnia dziewczynka przyjęła Pierwszą Komunię św. w opactwie prowa-
dzonym przez siostry benedyktynki.
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podzielenie się ze mną tak prawdziwie wielką uroczysto-
ścią. W jakim stopniu Bóg pozwoli mi wziąć w niej udział? 
W każdym bądź razie mój udział w  tych świętach będzie 
najżarliwszy spośród wszystkich osób, które Was znają!

Z najszczerszym błogosławieństwem całuję  
macierzyńskie ręce Waszej Wielebności.

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 3 V 1934 r.

Najczcigodniejsza Matko Przełożona.

Nowe posiedzenia konkordatowe w Warszawie, wyzna-
czone na ten miesiąc, rozproszyły moje najgłębsze my-
śli i  plany podróży do Francji, by uczestniczyć w  Lisieux 
8 maja w  świętach jubileuszowych, drogich wielkiej licz-
bie osób. Dzień ten stanowi dla mnie moment uroczystszy 
niż dla innych. Ośmielam się tak twierdzić, ponieważ znam 
swoje żywe uczucia oddania się, wdzięczności, życzliwo-
ści wobec Was, Najdroższa Matko; uczuć tych nie przewyż-
szają nawet uczucia Waszej Siostry, świętej Teresy. Jakiż 
więc cios dla mnie stanowi to, że muszę pozostawać daleko 
w tych dniach jedynych i tak długo oczekiwanych! Nikt jed-
nak lepiej od Waszej Wielebności nie oceni wartości ducho-
wego związku, który ma zastąpić moją osobistą obecność. 
Pozostaję zawsze w  Lisieux; a  w  dniu Waszego Jubile-
uszu czuję się tam obecny w kręgu wszystkich osób, które 
składają swoje gratulacje i  swoje życzenia. Ja także wypo-
wiadam i będę wypowiadał moje najlepsze życzenia przed 
tronem naszego niebieskiego Ojca, przed Sercem Jezusa, 
które jest związane nie tylko z  Waszym Imieniem, lecz 
także z  całym Waszym życiem, pełnym nadzwyczajnych  
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świateł, które wypływają z  Jego Boskiej Osoby. Niech do-
bry Bóg użyczy Waszej Wielebności długiego życia z takim 
samym mocnym zdrowiem i pomocą niebieską do dokona-
nia wielu wielkich dzieł ku chwale Boga, dobru duchowe-
mu dusz i chwały mojej Patronki i Waszej Świętej Siostry.

Jako znak moich najszczerszych uczuć wyślę w  tych 
dniach Waszej Wielebności obrazek Najświętszej Maryi 
Panny Cudownej z  Częstochowy, z  moją pokorną 
dedykacją. 

Zechciejcie, moja Najczcigodniejsza Matko, przyjąć za-
pewnienia o moich najgorętszych uczuciach i oddaniu oraz 
błogosławieństwo mojego serca po synowsku kochającego.

+ Szelążek bp

***

L.J.C.120 Hotel de Castille
37, rue Cambon, Plac Vendome121

Paryż, 14 X 1934

Najczcigodniejsza i Droga Matko Przełożona,

Przez dwa miesiące przebywałem w Biarritz, aby za radą 
lekarską wzmocnić górne drogi oddychania. Lecz na po-
czątku tego pobytu pojawiła się choroba dziąseł, przez długi 
czas skryta. Trzeba było poświęcić na jej leczenie kilka ty-
godni. Następnie przyszła choroba żołądka. Leczenie, nie-
spodziewane wysiłki, nie sprzyjały leczeniu bronchitów122. 
Tak więc powracam do Polski bez żadnej poprawy pod tym 

120  Zob. przypis 38.
121 Hotel w Paryżu, w którym zatrzymał się biskup A. P. Szelążek, istnieje do dziś.
122 Biskup A. P. Szelążek często chorował na przewlekłe zapalenie oskrzeli, stąd lekarze zaleca-

li korzystanie z kuracji leczniczych w miejscach o natężonej wilgotności powietrza i wyso-
kim składniku jodu, co miało przyczynić się do poprawy zdrowia. 
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względem. Aby wypełnić ślub złożony podczas tych niepo-
kojów, 12 października odbyłem pielgrzymkę do Lisieux – 
od południa aż do godz. 8.52 13 października – z mszą przy 
grobie z  relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Piel-
grzymka ta była związana z pewną nadzieją, iż będę mógł 
osobiście złożyć Waszej Przewielebności mój hołd.

Rozumiem jednak, że podczas tak krótkiego pobytu 
było prawie niemożliwe uzyskanie z  Waszej strony, Dro-
ga Matko, krótkiej rozmowy. Kiedy więc kończył się mój 
pobyt w Lisieux i musiałem udać się na stację, poprosiłem 
Siostry z  Domu św. Jana123, aby pożegnały Waszą Prze-
wielebność w moim imieniu i złożyły Wam, Droga Matko, 
moje najlepsze życzenia. Teraz, kiedy opuszczam Francję – 
by udać się do Polski – ponawiam te życzenia i  śpieszę 
ze złożeniem jeszcze raz hołdu Waszej Przewielebności, 
z prośbą o Wasze modlitwy w moich potrzebach, i zapew-
niam Was, że moje najszczersze oddanie się jest i pozosta-
nie zawsze jak najbardziej synowskie żarliwe.

+ Szelążek bp

PS. Po moim przybyciu do Lisieux od razu pozostawiłem 
moją wizytówkę na furcie i w Domu św. Jana, z prośbą 
o niezwłoczne przekazanie jej Waszej Czcigodności.

Szelążek

***

123 Prawdopodobnie chodzi o dom przeznaczony dla pielgrzymów przybywających do grobu 
św. Teresy w Lisieux. 
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 27 X 1934
L.J.C.124

Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko Przełożona,

Po moim przybyciu do Łucka zastałem Wasz list nie-
zwykle wzruszający i  będący dla mnie wielką pocie-
chą. Gorąco Wam dziękuję, Matko Przełożona. Można by 
było potraktować taki przypadek – iż nie udało mi się zo-
baczyć z Waszą Przewielebnością podczas mojego pobytu 
w Lisieux – jako mimowolny przypadek po obu stronach. 
Ale przypadki nie istnieją – nie tylko z filozoficznego punk-
tu widzenia; nie istnieją też one z punktu widzenia przyczy-
nowości opatrznościowej. O ile zewnętrznie można ustalić, 
że zapomnienie spełnienia przez Siostry polecenia, które 
zostało im dane, stanowi naturalną przyczynę tego wyda-
rzenia, w głębi widzę tutaj interwencję św. Teresy od Dz. J., 
która działała w zgodzie z naszymi aniołami stróżami. Oto 
krótkie wyjaśnienie tej myśli: Przez cały czas, jak znajdu-
ję się pod patronatem tej Świętej – muszę czasami znosić – 
po moim zwróceniu się do niej o pomoc – w najpoważniej-
szych sprawach – upokorzenia, wyraźnie przeznaczone 
dla mnie, które po pewnym czasie rekompensują pociechy. 
Także ostatnie moje opuszczenie w Lisieux potraktowałem 
jako próbę tego rodzaju; przyjąłem tę próbę z całkowitym 
zawierzeniem Bogu, z  przekonaniem, że Wasza Przewie-
lebność zupełnie nie mogła udzielić mi rozmowy. Kiedy 
przybyłem do Łucka, zastałem, jak wspomniałem wyżej, 
list, który mnie bardzo ucieszył. Tutaj też zastałem inną po-
ciechę: jest to wielki sukces nowenny ku czci św. Teresy 
od Dz. J. w moim kościele katedralnym. Podczas obejmo-
wania diecezji w Łucku poleciłem organizowanie co roku 
przed 3  października we wspomnianym kościele bardzo 

124 Zob. przypis 38.
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uroczystej nowenny, na którą zapraszam najsławniejszych 
mówców kościelnych, którzy by wygłaszali specjalne kon-
ferencje apologetyczne. Zazwyczaj kościół bywa pełny; 
tego roku kościół ten był wypełniony po brzegi, bardziej 
niż wcześniej; wiele spowiedzi...; wielka liczba nawróceń... 
Jest to wstawiennictwo św. Teresy, naszej patronki! Jeszcze 
jedno: moje zdrowie się poprawia w sposób oczywisty. To 
za Waszym wstawiennictwem. Tysiąckroć dzięki!

Całuję Wasze macierzyńskie ręce, zapewniając, że Wy, 
Matko Przełożona, pozostajecie zawsze obecna w  moich 
modlitwach.

Wasz oddany

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, dnia 23 XII 1934 r.
L.J.C.125

Najczcigodniejsza Matko Przełożona.

Staję przed Waszą Wielebnością z  moimi szczerymi 
życzeniami szczęśliwego Bożego Narodzenia i  Nowego 
Roku. Modlę się za Waszą Wielebność, jednocząc się z Bo-
giem, a więc prawdziwie nieustannie; lecz zwłaszcza w tym 
dniu nadprzyrodzonej radości, kiedy Dziecię Boże jedno-
czy się z  naszym człowieczeństwem, proszę Je o  wyna-
grodzenie Waszej Wielebności tylu trosk i zmartwień, tak 
wielkiej żarliwości dla chwały Bożej i dusz. Zdjęcie – „pa-
miątka” pozostaje na moim biurku i pomaga mi często po-
wracać myślą do Lisieux, gdzie czuję się jak w rodzinnym 
mieście i domu.

125 Zob. przypis 38.
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Kalendarz i  książkę opublikowaną ku czci św. Teresy 
od Dz. J. otrzymałem. Pozwalam sobie zacytować tu słowa 
św. Wincentego à Paulo126: „Ponieważ nie jestem w stanie 
podziękować Wam według mojego serca, proszę Naszego 
Pana, aby On sam był moją podzięką i nagrodą”.

Niechaj Pan zechce wysłuchać moich życzeń, a  Wy, 
Najczcigodniejsza i  Droga Matko, zechciejcie mnie po-
błogosławić i pozwólcie mi ucałować Waszą macierzyńską 
i świętą rękę. 

Wasz oddany

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 10 II 1935 r.
L.J.C.127

Najczcigodniejsza Matko.

Otrzymawszy wiadomość o stanie zdrowia Siostry Ma-
rii128, natychmiast zacząłem ofiarować serię Mszy, by upro-
sić jej wyzdrowienie i wszelkie łaski Boże w Jej obecnych 
cierpieniach. Nie przestaję zanosić do Naszego Pana moich 
modlitw w  intencji Wspólnoty w Lisieux. Nigdy w życiu 
nie zapomnę zanosić przed Boży tron najżarliwszych mo-
dłów za Waszą Wielebność. Oprócz memento w  mszach 
Wasze imię jest ustawicznie wypowiadane w  moich co-
dziennych oficjalnych i prywatnych modlitwach.

126 Św. Wincenty à Paulo (1581–1660), założyciel Sióstr Miłosierdzia (szarytek) oraz Zgroma-
dzenia Misji (lazarystów).

127 Zob. przypis 38.
128 Zob. przypis 35.
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Wasza Wielebność słusznie domyśla się, iż potrzebu-
ję tej miłosiernej pomocy moralnej, o której wspominacie. 
W moim życiu istnieje wiele trudnych momentów, nazna-
czonych łzami. Staram się więc wydobyć z mojej duszy to 
obowiązkowe: Gaudete, iterum dico vobis, gaudete129 i  wresz-
cie z  większą swobodą zwierzam się przed Najśw. Sakra-
mentem. Pociechy, które Wy mi przynosicie, bardzo mi 
pomagają. Jestem za nie nieskończenie wdzięczny. Do-
kładnie spełnię Wasze życzenie co do obrazu. Lecz Wasza 
Wielebność pozwoli, że chciałbym go powierzyć mojemu 
kanclerzowi, kanonikowi Szychowi130, który pracując wiele 
w sprawie patronatu św. Teresy od Dzieciątka Jezus w mo-
jej diecezji, pozostaje nieskończenie oddany Waszej Wie-
lebności, pozostaje wiernym wielbicielem naszej patronki, 
a dla mnie jest to prawdziwy Anioł Stróż na ziemi. Będzie 
on nadzwyczaj szczęśliwy.

Z  ucałowaniem Waszych macierzyńskich rąk i  błogo-
sławieństwem pasterskim wyrażam moje najgorętsze uczu-
cia mojego oddania się Waszej Wielebności.

duchowy syn i sługa

+ Szelążek bp

***

129 „Radujcie się, raz jeszcze mówię wam, radujcie się” (Flp 4, 1).
130 Zob. przypis 5.
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J.M.131

Karmel w Lisieux 
1 kwietnia 1935

Pax Christi

Ekscelencjo i Najczcigodniejszy „Synu”  
w J[ezusie] Ch[rystusie].

Otrzymałam Jego dobry list z  10 lutego i  dziękuję za 
niego. Pamięć Jego Ekscelencji o moich Siostrach i o mnie 
przy Świętym Ołtarzu bardzo mnie wzrusza. Z naszej stro-
ny modlimy się za Niego, Czcigodny Księże Biskupie.

W tej chwili odbywam rekolekcje i ta samotność wyda-
je mi się bardzo słodka. Przy Jezusie i mojej świętej małej 
Teresie myślę o  Jego intencjach, Ekscelencjo, o  Jego pró-
bach, o Jego łzach! Ach, Jego życie ma tyle zasługujących 
chwil! Zapewniam Ekscelencję, że takie chwile rozpa-
czy zjednują wiele łask dla Jego diecezji i wybielają wiele 
czarnego runa wśród Waszych owieczek w Waszej drogiej 
owczarni.

Gdy chodzi o  zdjęcie, o  którym mówiłam Ekscelencji, 
bardzo dobrze jest powierzyć je Jego Aniołowi Stróżowi na 
ziemi – kanonikowi Szychowi132.

Niech Ekscelencja i Czcigodny Syn zechce mnie pobło-
gosławić i przyjąć pokorne wyrazy moich pełnych szacun-
ku „macierzyńskich” uczuć.

S. Agnieszka od Jezusa s.k.n.133

***

131 Skrót od Jezus, Maryja.
132 Zob. przypis 5.
133 Zob. przypis 97. 
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, 7 grudnia 1935 r.

Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko Przełożona.

Nowy134 znak waszej łaskawości, Najczcigodniej-
sza Matko, odsuwa na chwilę czarne mgły codziennych 
trosk, a także wielkich cierpień. Ta życzliwa pamięć o tak 
dalekim biskupie przynosi mi niewypowiedzianą pocie-
chę. W ten sposób przez ten zewnętrzny dokument bardzo 
mocnej wewnętrznej jedności czuję się zaliczony do wiel-
kiej armii najżarliwszych sług Jezusa, którzy – jak Wasza 
Wielebność – nie tylko noszą to święte Imię, lecz starają się 
wiernie podążać za Jego przykładem. Ach, jaką pociechą 
jest świadomość przynależności do tych szeregów, które 
zwarły się wokół sztandaru Jezusa; oddychać tymi samymi 
myślami, poświęcać się realizacji tych samych ideałów, aby 
pomagać wielkim pokoleniom ludzkim, które zabłądziły. 
Doskonale znam moje osobiste braki. Lecz świadomość re-
ligijnej jedności z wielką liczbą mocnych i dzielnych – po-
większa także moją odwagę i pozwala mi codziennie znosić 
mój ciężar, nie zapominając o przykazaniu: Gaudete, iterum 
dico vobis, gaudete135. A więc jestem nadzwyczaj wdzięczny...

Zapewniam Waszą Przewielebność, że pozostaję wierny 
moim modlitwom za Was, za Wasze Siostry i całą wspólno-
tę. Próby, o  których wspomniałem, nie przestają towarzy-
szyć mojej ziemskiej pielgrzymce i stopniowo wzrastają.

Przyjmijcie, Moja Droga Matko, wraz ze Wspólnotą 
moje najlepsze i najszczersze życzenia z okazji Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku.

134 Maszynopis.
135 Zob. przypis 129.
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Proszę Waszą Przewielebność o przyjęcie wyrazów mo-
jego najserdeczniejszego oddania 

i pozwólcie ucałować Wasze święte ręce.

Z synowskimi uczuciami

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Rabka-Zdrój, 8 II 1936 r.
L.J.C.136 Dom ss. Nazaretanek137

Najprzewielebniejsza i Najdroższa  
Matko Przełożona,

Jestem niewypowiedzianie wdzięczny, iż Wasza Wie-
lebność zechciała zaliczyć mnie do tych, którzy odprawiają 
Msze w intencji Siostry Marii138. Zakładam, że ta liczba 50 
winna być wypełniona tego samego dnia, 15 października. 
A więc odprawię dokładnie tego dnia. Lecz prócz tego ofia-

136 Zob. przypis 38.
137 Dom sióstr nazaretanek mieścił się w Rabce-Zdroju przy ul. Słowackiego 2, do niego bi-

skup A. P. Szelążek przyjeżdżał na wakacyjny wypoczynek zdrowotny. W kronice domu za-
konnego siostry odnotowały pod datą 25 stycznia 1936 r.: „Dnia 25. I. o godz. 7-mej 
rano przyjechał na kilkutygodniowy wypoczynek Jego Ekscelencja ks. biskup Szelążek – 
wskutek niedokładnego zrozumienia depeszy, ks. Biskup przyjechał do Nazaretu, zanim 
ks. Kapelan się wybrał na spotkanie. Toteż powitanie odbyło się tuż przy furcie. Obecność 
tylu dostojników w naszym domu podnosi siostry nasze na duchu i napełnia dumą uczen-
nice”. Pod datą 13 lutego 1936 r.: „Jego Ekscelencja ks. biskup Szelążek okazuje niezwykłe 
zainteresowanie i ogromną życzliwość względem naszej szkoły. Za Jego to sprawą zjechał 
do Rabki były Minister W.R. i O.P., przyjaciel obecnego Ministra Oświaty – Pan Ponikow-
ski zwiedził nasz Zakład nadzwyczaj dokładnie, okazując nam przy tym niezmierną życz-
liwość”. Zaś pod datą 3 marca 1936 r.: „Opuścił zakład nasz Jego Ekscelencja ks. biskup 
Szelążek najserdeczniej żegnany przez siostry i młodzież szkolną”. Kronika Domu Matki Bo-
żej Dobrej Pasterki w Rabce od 1930 do 1938, wypisy, oryg. w Archiwum Prowincji Kra-
kowskiej Sióstr Nazaretanek, rps, k. 1–12.

138 Zob. przypis 35. 
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ruję nowennę Mszy w tej samej intencji. Nowennę tę roz-
pocznę po 15 lutym.

Nabożnie i  pokornie całuję Wasze święte i  macierzyń-
skie ręce z nieskończoną wdzięcznością.

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 7 X 1936 r.
L.J.C.139

Moja Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko,

Za dar i  łaskę, łaskawość od Boga i  św. Teresy mogę 
uważać to, że udało mi się utworzyć w mojej diecezji Zgro-
madzenie Zakonne Sióstr naszej patronki140. Zgodnie z de-
cyzją Stolicy św. w  tej sprawie opublikowałem dekret 
zwany erekcyjnym, datowany na dzień moich urodzin, czy-
li 1 sierpnia141. Załączam kopię dekretu i konstytucje. 

Zgromadzenie to posiada już kilka domów. Jego głów-
nym celem jest kierowanie kółkami uczniów pod patrona-
tem św. Teresy142, których w Polsce są setki. 

139 Zob. przypis 38.
140 Pierwszego sierpnia 1936 r. biskup A. P. Szelążek wydał dekret erygujący Zgromadzenie 

Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którego dom główny mieścił się w Maszowie na tere-
nie diecezji łuckiej, zaś 6 października tegoż roku przeprowadzone zostały wybory zarządu 
Zgromadzenia oraz została wybrana przełożona generalna – s. Maria Kubasiewicz. 

141 W świetle zachowanych ksiąg metrykalnych jako akt urzędowych dniem urodzin biskupa A. 
P. Szelążka był 30 lipca, mimo że on sam uważał za datę właściwą 1 sierpnia; zob. także 
przypis 1. 

142 Kółka św. Teresy od Dzieciątka Jezus to organizacja dla młodzieży żeńskiej, zapoczątkowa-
na przez Helenę Janinę Jander i ks. Jana Majchrzyckiego w 1923 r. w Zakładzie Naukowo-

-Wychowawczym dla Dziewcząt Słabego Zdrowia w Świdrze koło Warszawy. Stowarzyszenie 
to cieszyło się coraz większym zainteresowaniem dziewcząt i  rozrastało się liczebnie. Ks. 
Jan Majchrzycki napisał ustawę Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w  której jako cel 
nakreślił: „Pomnażanie się w  miłości ku Bogu. Pomaganie św. Teresie w  pociąganiu  
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Polecam to nowe dzieło, które posłuży umocnieniu kul-
tu naszej patronki, Waszym świętym modlitwom. Zechciej-
cie być pewna, że pozostaję wierny wszystkim więzom, 
które wiążą mnie z Lisieux, oraz moim modlitwom za Wa-
szą Wielebność i za całą Wspólnotę w Lisieux. Dnia 15 paź-
dziernika odprawię obiecaną Mszę świętą.

Proszę Waszą Wielebność o łaskawe przyjęcie wyrazów 
mojego najserdeczniejszego oddania i  uczuć synowskiej 
miłości, z którymi pozostaję jako Waszej Wielebności po-
korny sługa i syn w Jezusie Chrystusie.

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, dnia 16 XII 1936 r.

Najczcigodniejsza Matko Przełożona,

Proszę143 przyjąć serdeczne podziękowania za almanach 
roczników św. Teresy z Lisieux. Jestem szczęśliwy, iż mogę 
otrzymywać ten almanach, gdyż moja diecezja łucka, po-
łożona na skraju chrześcijańskiego świata przy sowieckiej 
granicy, nie tylko jest oddana pod patronat świętej Teresy, 
lecz odczuwa nieustannie jej niebieską opiekę w chwilach 
trudnych i zgubnych, które napełniają nasze życie.

innych do Jezusa, by Go uczynić Królem dusz”. Jemu szczególnie zależało na rozwoju tej or-
ganizacji, której wskazywał: „Zadaniem zasadniczym kółek św. Teresy jest zjednoczyć duszę 
z Bogiem, rozwinąć w sobie wszystkie cnoty, jakie zakłada w duszy każdego chrześcijani-
na otrzymane na chrzcie św. dziecięctwo Boże, stać się prawdziwym dzieckiem Boga, osią-
gnąć ideał człowieka. To zaś wszystko w tym jednym celu, by przynieść radość Jezusowi, 
a duszom – szczęście” – ks. Jan Majchrzycki, W jaki sposób mamy pracować w Organizacji 
Kółek religijnych św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Warszawa 1934, s. 11–12. Troska o kiero-
wanie Kółkami św. Teresy i ich rozwój oraz szerzenie ducha Małej Świętej spoczęła na za-
łożonym przez biskupa A. P. Szelążka Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

143 Maszynopis.
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Polecając moją diecezję modlitwom Waszej Wielebno-
ści i  Waszej Wspólnoty Zakonnej, przesyłam wam, Naj-
przewielebniejsza Matko, zapewnienia mojego głębokiego 
szacunku, mojej miłości w Naszym Panu Jezusie Chrystu-
sie i moje najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok.

Najbardziej oddany, wierny syn  
w Jezusie Chrystusie

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, dnia 16 I 1937 r.
L.J.C.144

Najprzewielebniejsza Matko,

Życzenia, które pochodzą z serc szczerze oddanych Naj-
świętszemu Sercu Jezusa i które starają się dostosowywać 
do nakazów tego Serca, nigdy nie pozostają puste i pozba-
wione rzeczywistych wielkich wartości duchowych. Są one 
prawdziwymi pragnieniami duszy, zawsze namaszczonymi 
modlitwą. Nasz Pan łaskawie przyjmuje te modlitwy jako 
dowody braterskiej miłości, tak bardzo przez Niego zaleca-
nej. A więc nie są one bez skutku.

Taki charakter chciałbym nadać moim najlepszym ży-
czeniom wyrażanym z  okazji wielkich świąt lub świąt 
ukochanych osób. A  więc stwierdzają one fakt moich co-
dziennych modlitw w intencji tych osób. Kiedy kieruję do 
Waszej Przewielebności moje życzenia długiego i obfitego 
we wszystkie dobra życia w pełnym zdrowiu, równocześnie 
odsłaniam treść moich ustawicznych modlitw. Poza tym 

144 Zob. przypis 38.
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jestem pewien, że takie życie jak Wasze zawiera specjal-
ny stopień błogosławieństw Bożych i bogactwa łask, które 
prowadzą do szczęścia wielkich kręgów społeczeństwa. Na 
tej ziemi osoby prawdziwie zjednoczone z Bogiem zawsze 
pozostawiają ślad swojej drogi, jako wyższe istoty, szcze-
gólnie wybrane i  przeznaczone do dokonania wielkiego 
dobra. Ślad ten pozostaje zazwyczaj tak głęboki, nawet nie-
zatarty, iż moce przeciwne naszemu zbawieniu spotykają 
w nim największą przeszkodę na drodze swojego rozwoju. 
Oby Dobry Bóg umacniał Was w  spełnianiu tego Wasze-
go świętego zadania dla naszego i także Waszego szczęścia!

Proszę przyjąć, moja Matko Najczcigodniejsza i  Naj-
droższa, zapewnienie o  moim serdecznym przywiązaniu, 
wdzięczności i oddaniu bez granic.

Wasz syn w Jezusie Chrystusie

+ Szelążek bp

***

BISKUP ŁUCKI  Łuck, dnia 25 VI 1937 r.
L.J.C.145

Najczcigodniejsza i Najdroższa Matko Przełożona,

Niestety, jest teraz absolutnie rzeczą niemożliwą, abym 
udał się za granicę. Chciałem udać się przede wszystkim do 
Lisieux; następnie do Rzymu. Aktualnie nie mogę nawet 
brać udziału w  Międzynarodowym Kongresie Chrystusa 
Króla, kongresie, który dzisiaj rozpoczyna się w naszym kra-
ju, w Poznaniu146. Jestem zupełnie zdrowy; jedynie sprawy 

145 Tamże.
146 Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu odbył się w dniach 25–29 czerw-

ca 1937 r. za zgodą i z błogosławieństwem papieża Piusa XI pod kierownictwem prymasa 
Polski ks. Augusta kard. Hlonda i z udziałem władz państwowych. 
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zatrzymują mnie w Łucku i w Warszawie, sprawy nie oso-
biste, lecz diecezjalne nadzwyczajnej wagi. Czuję się więc 
nieszczęśliwym. Za kilka tygodni sprawy te zostaną zakoń-
czone i zjawię się przy Waszej Wielebności; jeżeli Bóg po-
zwoli, odwiedzę Ojca św. Proszę mi wybaczyć ten zwrot: 
to są wizyty, prawdopodobnie ostatnie pielgrzymki przed 
moim ostatecznym odejściem. A nie jestem jeszcze dobrze 
przygotowany. Jestem jeszcze zbyt niecierpliwy! Upraszaj-
cie, Matko – dla swojego syna – Naszego Pana i Jego Nie-
pokalaną Matkę i naszą świętą Patronkę, św. Teresę od Dz. 
J. – aby mi użyczyli jak najobfitszych sił duchowych, abym 
siebie zwyciężył i był bardziej spokojnym!...

Całuję Wasze macierzyńskie ręce z serdecznością

Wasz syn + Adolf

***

L.J.C.147 Rzym, Włochy, via Macchiavelli 18148

6 X 1937

Najprzewielebniejsza Matko Przełożona,

Po audiencji u  Ojca św., którą prawdopodobnie będę 
miał w najbliższych dniach, chcę udać się do Paryża, gdzie 
zamierzam pozostać 5–6 dni. W  tym czasie odbędę dwu-
dniową pielgrzymkę do Lisieux z nadzieją zobaczenia Was, 

147 Zob. przypis 38.
148 Podczas pobytu w Rzymie biskup A. P. Szelążek zatrzymywał się często u sióstr nazareta-

nek w domu generalnym przy ul. Macchiavelli 18. W kronice domu siostry odnotowały 
pod datą 14 października 1937 r.: „Odjechał do (Lisieux) Paryża J.E. ks. bp Szelążek wie-
czorem, a na pożegnanie w rozmównicy wypowiedział do Sióstr piękną mowę, nawiązując 
intuicyjnie z duchem Rekolekcji do dążenia do uświęcenia się w pracy, obowiązkach i cier-
pieniach, przeciwnościach itp.”, Kronika Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu w Rzymie w latach 1933–1950, wypisy, oryg. Archivio della Casa 
Generalizia (CSFN) Roma, rps, k. 1–5.
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Matko Najdroższa. Jestem pewien, że biskup Germain wy-
znaczy jakiś pokój dla mnie na ten krótki pobyt. Napisałem 
do niego w tej sprawie, a z Paryża prześlę mu wiadomość 
z dokładną datą mojego przybycia.

Proszę przyjąć wyrazy zapewnienia o  moim najszczer-
szym oddaniu, z  którym pozostaję Waszym wiernym Sy-
nem w Jezusie Chrystusie.

+ Szelążek bp 

PS. W  Paryżu zamieszkam w  Hotelu Lutetia 43 
Boulevard Raspail.

***

Rzym, Via Macchiavelli 18
11 X 1937

L.J.C.149

Najprzewielebniejsza Matko Przełożona,

Ojciec Święty150 polecił mi powiedzieć Wam, iż udziela 
Waszej Wielebności i całej Wspólnocie wielkiego błogosła-
wieństwa. Kiedy mu nadmieniłem, iż chcę teraz udać się do 
Lisieux i że odprawię przy grobie z relikwiami św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus Mszę św. w  jego intencji, powiedział 
mi, że będzie uczestniczył duchowo w  tej mszy. Jeśli to 
możliwe, chciałbym uściślić dzień, a  nawet godzinę tej 
mszy. A więc: przybywam do Paryża 19 października 1937, 
po południu 20 października 1937 chciałbym odprawić tę 
mszę. Jeśli Wasza Wielebność uzna to za właściwe. Może 
Jego Świątobliwości byłoby przyjemnie znać tę datę. Jeżeli 

149 Zob. przypis 38.
150 Papież Pius XI, wcześniejszy nuncjusz apostolski w Polsce – Achilles Ratti, wielki czciciel 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaprzyjaźniony również z biskupem A. P. Szelążkiem. 
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Wasza Wielebność zatwierdzi mój plan i niezwłocznie na-
pisze mi do Paryża (A. Szelążek, Hotel Lutetia, Boulevard 
Raspail 43), oznajmię prałatowi Venini151 datę i godzinę rze-
czonej Mszy.

Pozwólcie ucałować pokornie Waszą macierzyńską rękę.

Wasz oddany syn 

+ Szelążek bp

***

J.M.152

P.C.153  Karmel w Lisieux
12 października 1937

Ekscelencjo i Czcigodny „Synu”  
w J[ezusie] Ch[rystusie].

Nie wiem, czy Wasza Ekscelencja jest już w  Paryżu, 
lecz przed Jego pielgrzymką do Lisieux chciałabym, żeby 
ona stała się moją radością powiązaną z nadzieją, że przy-
niesie mi nowe i święte spotkanie.

W  oczekiwaniu proszę moją świętą małą Siostrę, aby 
błogosławiła Jego podróży i Jego pobytowi. Biskup Germa-
in był łaskawy odpowiedzieć Waszej Ekscelencji, od które-
go otrzymał Jego miły list.

151 Ks. prałat Diego Venini (1889–1981), jeden z  sekretarzy papieża Piusa XI, który przez 
wiele lat pełnił swoją posługę w Watykanie. Po wyborze papieża Piusa XII pozostał nadal 
sekretarzem papieskim, a w 1951 r. otrzymał nominację na biskupa.

152 Zob. przypis 131.
153 Skrót od Pax Christi – Pokój Chrystusa.
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Niech Ekscelencja zechce pobłogosławić Wspólnotę 
i jej „biedną małą matkę”. 

S. Agnieszka od Jezusa 
s.k.n.154

***

J.+M.155

Pax Christi

14 października 1937

[Kartka do ks. Biskupa]

Matka Przełożona Karmelu w Lisieux wyraża swój reli-
gijny szacunek156: dla Księdza Biskupa i śpieszy z powiado-
mieniem, że zostanie dla Niego zarezerwowany ołtarz przy 
grobie z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus dnia 20 
[października] na godzinę, którą On wyznaczy. I  łączymy 
się z nim z całego serca. Dziękuję za uzyskane dla nas bło-
gosławieństwo od Ojca Świętego. 

Z  wielkim szacunkiem i  równocześnie „macierzyń-
stwem”.

S. Agnieszka od Jezusa 
s.k.n.157

***

154 Zob. przypis 97.
155 Zob. przypis 131.
156 Pierwsze zdanie jest maszynopisem, pozostała część to rękopis, skreślony ręką matki 

Agnieszki od Jezusa.
157 Zob. przypis 97.



1. Korespondencja z matką Agnieszką od Jezusa z Lisieux 105

BISKUP ŁUCKI  Łuck, 1 I 1938
L.J.C.158

Moja Najdroższa Matko,

Wielkie dzięki za Waszą pamiątkę, za życzenia – wy-
syłkę kalendarza i  almanachu, a  nade wszystko za Wasze 
modlitwy, których zbawienny skutek odczuwam ustawicz-
nie. Pragnę spłacić moje moralne długi przez wzajemne 
modlitwy. Jest mi miło zapewnić, iż jestem wierny swo-
im licznym obietnicom – zanoszenia do Dobrego Boga co-
dziennych modlitw za Waszą Przewielebność i  Waszą 
Wspólnotę Karmelitańską. Z okazji Nowego Roku gratuluję 
Wam tych Bożych łask, którymi jesteście przepełnione pod 
każdym względem właśnie w  płaszczyźnie życia nadprzy-
rodzonego. W  zewnętrznej płaszczyźnie kościelnej już do-
konałyście rzeczy wspaniałych, nadzwyczajnych, które na 
zawsze zapiszą Wasze Imię w  historii Kościoła; ale przez 
Wasze życie, przez przykłady heroicznych cnót umacniacie 
budowlę Królestwa Jezusa Chrystusa na ziemi. Jest to bar-
dzo skuteczna akcja katolicka. Niechaj Bóg Wam pomaga 
w pełnieniu tych wzniosłych zadań, którymi jesteście obar-
czone i niechaj przedłuża Wasze życie ad multos annos159.

Bardzo pokornie całuję Wasze macierzyńskie i  święte 
ręce, z najszczerszym oddaniem

Wasz Syn w Jezusie Chrystusie

+ Szelążek bp

***

158 Zob. przypis 38.
159 Życzenie wielu lat życia.
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†
J.M.160

P.C. 161 Karmel w Lisieux 
26 stycznia 1938

Ekscelencjo i czcigodny „Synu”  
w J[ezusie] Ch[rystusie].

Jego telegram na święto św. Agnieszki162 sprawił przy-
jemność nie tylko biednej „małej matce”, lecz całej Wspól-
nocie. Musiałam go przeczytać ponownie!

Dziękuję Mu z  całego serca, Czcigodny Księże Bisku-
pie, zwłaszcza za Jego Mszę świętą w moich intencjach.

W zamian modliłam się za Ekscelencją do św. Agnieszki 
i  do mojej świętej małej Teresy. I  jestem pewna, że one 
odwiedziły Ekscelencję za mnie i  przyniosły Mu piękne 
róże163 z Nieba, aby Go pocieszyć, i woń pokoju i oddania 
się woli Pana.

Niech drogi i czcigodny Ksiądz Biskup i „syn” zechce 
pobłogosławić Wspólnotę i  przyjąć wyrazy wszelkiej mo-
jej wdzięczności.

Waszej Ekscelencji najpokorniejsza Siostra i „matka”.

S. Agnieszka od Jezusa 
s.k.n.164

***

160 Zob. przypis 131.
161 Zob. przypis 153.
162 Wspomnienie liturgiczne św. Agnieszki przypada 21 stycznia.
163 Róże są symbolem łask wyproszonych u Boga przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus. 
164 Zob. przypis 97.
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BISKUP ŁUCKI  Łuck, dnia 22 XII 1938 r.
L.J.C.165

Najdroższa i Czcigodna Matko Przełożona.

Skreślam teraz jedynie parę słów, żeby dać znać o swo-
im istnieniu, pozostawiając na najbliższą przyszłość szcze-
gółową relację.

Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam 
moje najserdeczniejsze życzenia z zapewnieniem o moich 
ustawicznych modlitwach za Waszą Przewielebność i całą 
Wspólnotę. Dziękuję Wam za łaskawe przysłanie mi al-
manachu i kalendarza św. Teresy. Podarunki te sprawiają 
mi wielką radość jako dokument Waszego macierzyńskie-
go uczucia.

W dniach 10 i 11 września odbyły się w Łucku nadzwy-
czajne uroczystości z  okazji mojego jubileuszu pięćdzie-
sięciolecia kapłaństwa166. Potem byłem mocno zajęty i nie 
było możliwe uprzedzenie Was o tym.

Trzy tygodnie temu złapałem grypę. Lecz obecnie czu-
ję się całkiem dobrze – a po świętach zaczynają się moje 
wakacje w Rabce (Rabka-Zdrój, województwo krakowskie, 
Polska). Wtedy napiszę Wam dokładniej.

165 Zob. przypis 38.
166 Biskup A. P. Szelążek otrzymał sakrament kapłaństwa 26 maja 1888 r. w  katedrze 

w  Płocku. Uroczystości jubileuszowe 50-lecia święceń kapłańskich odłożone zostały na 
10–11 września 1938 r., by mogli przybyć goście, m.in. ks. prymas August Hlond, nun-
cjusz apostolski w Polsce – abp Filippo Cortesi oraz przedstawiciele władz państwowych. 

„Ksiądz Biskup Szelążek jest bardzo popularny i kochany przez ludność Wołynia za swą wiel-
ką świątobliwość, pracowitość i za serce, które okazuje wszystkim. Toteż nic dziwnego, że 
na tę uroczystość zjechało do Łucka 40 tysięcy ludzi z różnych stron Polski”. Halina Jaro-
szewska, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Sze-
lążka, [w] „Płatki Róż” (6) 1939, s. 10.
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Całuję Wasze święte i macierzyńskie ręce i zapewniam 
Was o moim trwałym i serdecznym oddaniu.

+ Szelążek bp

***

J.M.167

P.C. 168 Karmel w Lisieux
31 grudnia 1938

Czcigodny i Drogi Księże Biskupie.

Dziękuję Jego Ekscelencji za życzenia i Jego tak wierne 
przywiązanie, które mnie głęboko wzruszają. Lecz jestem 
zrozpaczona, że nie widziałam Jubileuszu Kapłańskiego 
Tego, który nazywa mnie swoją duchową „matką”.

Jestem zrozpaczona także z  tego powodu, że Ksiądz 
Biskup chorował na grypę.  Życzę Mu umacniających wa-
kacji i wszelkiego rodzaju łask dla Niego i dla Jego diecezji 
przez cały nowy rok. Niech moja święta mała Siostra po-
zwoli Mu odczuć swoją potężną opiekę, Najczcigodniejszy 
Księże Biskupie i „synu”... i niechaj Ekscelencja zechce po-
błogosławić mnie i Wspólnotę.

Waszej Ekscelencji najpokorniejsza sługa i  „matka” 
w Jezusie Chrystusie.

S. Agnieszka od Jezusa 
s.k.n.169

PS. Pozwalam sobie załączyć obrazek, który spodoba się 
Waszej Ekscelencji, jestem tego pewna.

***

167 Zob. przypis 131.
168 Zob. przypis 153.
169 Zob. przypis 97.
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J.M.170

Karmel w Lisieux
28 stycznia 1939

P.C.171

Drogi i Czcigodny Księże Biskupie i „synu”

Otrzymałam Jego piękny telegram na moje święto św. 
Agnieszki i  byłam bardzo wzruszona i  bardzo szczęśliwa 
z Jego listu z 21 bm., z życzeniami wszelkich łask Bożych.

Ze swej strony, Czcigodny Księże Biskupie, nigdy nie 
zapominam polecać Jego intencji, Jego trosk i Jego cierpień 
mojej niebieskiej Siostrze, która zawsze chce być Jego Sio-
strą. Niech Ksiądz Biskup i  „syn” zechce pobłogosławić 
siostrom i  Wspólnocie. Pozostaję wielce uniżona i  z  „ma-
cierzyńskimi uczuciami”.

Wdzięczna bardzo w Naszym Panu

S. Agnieszka od Jezusa  
s.k.n.172

***

L.J.C.173 Rabka-Zdrój 
18 VIII 1939

Najczcigodniejsza Matko Przełożona 
i moja Najdroższa Matko.

Doprawdy 17 czerwca, w  dniu moich imienin, zacho-
rowałem. Był to bardzo mocny bronchit na tle grypowym.  

170 Zob. przypis 131.
171 Zob. przypis 153.
172  Zob. przypis 97.
173 Zob. przypis 38.
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Gorączka sięgała 38,2 stopnie. W moim wieku 74 lat było 
to dość niebezpieczne. A grypa lubi zwykle chodzić w pa-
rze z  kilkoma innymi chorobami, jeszcze groźniejszymi. 
A  więc, kiedy po 10 dniach gorączka całkowicie zanikła, 
dwaj lekarze, którzy nade mną czuwali, przyznali, że jest to 
nadzwyczajny przypadek, że wyzdrowienie jest oczywistą 
łaską Bożą. Tę pomoc Bożą wyjednało mi wstawiennictwo 
mojej niebieskiej patronki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i  innych, którzy o  to prosili. W  mojej diecezji zorganizo-
wano modlitwy publiczne. Dnia 25 czerwca, kiedy grypa 
zaczęła zanikać, odprawiano Mszę przy grobie św. Andrze-
ja Boboli174 w  Warszawie. Wasze modlitwy, Najdroższa 
Matko, są dla mnie nieskończenie drogie. Są one obecnie, 
w tym okresie rekonwalescencji, potrzebne, a także w przy-
szłości, abym odzyskał odpowiednie siły do pełnienia 
moich zadań. Za tę pomoc macierzyńską pozostanę bezgra-
nicznie wdzięczny.

Winienem jeszcze przedstawić Waszej Wielebności 
kilka informacji o  sprawie kaplicy, ewentualnie polskiego 
ołtarza w bazylice św. Teresy. Kilka lat temu, po przedsta-
wieniu Waszej Przewielebności idei założenia krajowych 
kaplic w  bazylice, zaproponowałem tę rzecz kardynałowi 
Hlondowi175, bez czego nie byłaby możliwa zbiórka w na-
szym kraju. W tym czasie kardynał nie widział jako możli-
we poczynienie niezbędnych kroków. Teraz rozmawiałem 
z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go Świętosławskim176.

174 Św. Andrzej Bobola (1591–1657), jezuita, misjonarz, męczennik, kanonizowany 17 kwiet-
nia 1938 r., od czerwca 1938 r. jego relikwie znajdowały się w kaplicy domu zakonnego 
jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

175 Ks. kard. August Hlond (1881–1948), salezjanin, prymas Polski, sługa Boży.
176 Wojciech Alojzy Świętosławski (1881–1968), polski chemik i biofizyk, profesor Uniwersy-

tetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, w latach 1935–1939 był ministrem Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Pozostawiłem mu list skierowany do mnie przez Siostrę, 
która w Waszym imieniu zajmuje się tą sprawą (zapomnia-
łem jej imienia). Po pewnym czasie otrzymałem korzystną 
odpowiedź z zapowiedzią zajęcia się wszystkimi formalno-
ściami dotyczącymi zbiórki, dewizami itd. Kardynał Hlond, 
któremu przesłałem tę odpowiedź ministra, uznał całą 
wagę stworzenia kaplicy polskiej w bazylice. Rzecz będzie 
zorganizowana w  okolicznościach bardziej korzystnych. 
Zobowiązał mnie do poinformowania Was z prośbą, byście 
zechcieli przesłać nam jakiś szkic ozdób, form architekto-
nicznych zaproponowanych dla tej kaplicy, która ewentual-
nie byłaby przeznaczona Polsce (polska fundacja).

Dziękuję Wam z  całego serca za obrazek św. Teresy 
z  Waszym drogim podpisem i  zapewnieniem o  pamięci 
w modlitwach i za litanię, którą przetłumaczę na język pol-
ski. Pozostanę jeszcze przez dwa miesiące w  Rabce, jeśli 
okoliczności pozwolą, celem kuracji klimatycznej. Mój ad-
res: Polska. Rabka-Zdrój. Zakład Sióstr Nazaretanek.

Całuję Wasze macierzyńskie ręce z serdecznością i bło-
gosławię Wam.

Wasz Syn w Jezusie Chrystusie

+ Adolf



II.

Prośba do duchowieństwa w sprawie starań  
o uznanie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

patronką diecezji łuckiej177

ADOLF PIOTR SZELĄŻEK 
z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej 

BISKUP ŁUCKI 
Prałat Jego Świątobliwości

Przewielebnemu Klerowi Diecezji Łuckiej  
Pozdrowienie w Panu.

Opatrzność178 Boża podaje ludzkości niezliczone środ-
ki postępu na drogach, wiodących do najwyższych celów. 
Drogi te cechuje uszlachetnienie człowieka, warunkują-
ce jego przydatność dla ogólnej kultury szczęścia na zie-
mi. Potężnym środkiem postępu jest przykład jednostek, 
wyróżniających się w szarym tłumie ludzkim przez swoją 
doskonałość. Pełna doskonałość, dostępna w  życiu docze-
snym, rozwija się tylko w atmosferze życia nadnaturalnego 
i w oparciu o cnoty naturalne. 

Ta pełnia urobienia duchowego jest świętością. Zapa-
la więc Pan Bóg na firmamencie życia ludzkości gwiaz-
dy, jaśniejące blaskiem cnót, które pociągają za sobą tłumy 
i mają wpływ na moralność całych pokoleń. Działalność ta 

177 Adolf Piotr Szelążek z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski Biskup Łucki, Prałat Domowy Jego 
Świętobliwości D. S. T. Czcigodnemu Duchowieństwu Diecezji Łuckiej, Pozdrowienie w Panu, 
Łuck 15 października 1926, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki”, 3 (1926), s. 130–134.

178 Maszynopis.
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Stwórcy nie ustaje nigdy. „Non est abbreviata manus Domi-
ni”179 (Iz 59, 1). Dowodem tego postacie Świętych, wynie-
sionych w dniach ostatnich na ołtarze. Są oni naczyniami 
miłosierdzia, w których ukazuje Pan Bóg „bogactwa chwa-
ły swojej” (Rz 9, 23).

Przez postacie Świętych przemawia Stwórca podobnie 
jak przez wszystkie drogi Swych objawień. Nieprzerwa-
ny ten łańcuch słów Bożych zastosowany jest do potrzeb 
czasu, a nawet do specjalnych potrzeb miejsc i spraw ludz-
kich. Czuwają nad nami duchy czyste z misją aniołów opie-
kuńczych (Dn 10, 9–14); stają także wśród nas ludzie święci, 
posłani dla spełnienia specjalnych misji.

Słowa, idące w ich osobach z nadziemskich sfer, są za-
wsze ogromnym przejawem pewnej doskonałości Bo-
żej; więc albo mocy moralnej, która tamuje rozlew błędu 
i barbarzyństwa, jak sprawił Pan Bóg przez osobę św. Ata-
nazego180, św. Leona W.181; św. Ignacego Loyoli182; albo 
wielkiego światła umysłowego, jak w  osobie św. Toma-
sza z  Akwinu183; albo wielkiej miłości bliźnich i  oddania 
się ubogim, jak w  osobie św. Franciszka z  Asyżu184; albo 
płomiennej miłości Bożej, do której skierować chcą serca 
wszystkich żyjących, jak w osobie św. Teresy od Jezusa185, 
św. Franciszka Ksawerego186 i  św. Franciszka Salezego187; 
albo bezgranicznej abnegacji i życia anielskiego, jak to wi-
dzimy w osobie św. Stanisława Kostki188.

179 „Ręka Pana nie jest tak krótka”.
180 Św. Atanazy (ok. 295–373), biskup, doktor Kościoła.
181 Św. Leon Wielki (ok. 390–440), papież, doktor Kościoła.
182 Św. Ignacy Loyola (1491–1556), założyciel zakonu jezuitów.
183 Św. Tomasz z Akwinu (1224 lub 1225–1274), dominikanin, doktor Kościoła.
184 Św. Franciszek z Asyżu (1181–1226), założyciel zakonu franciszkanów.
185 Św. Teresa z Ávili (1515–1582), reformatorka zakonu karmelitańskiego, doktor Kościoła.
186 Św. Franciszek Ksawery (1506–1552), jezuita, jeden z największych misjonarzy.
187 Św. Franciszek Salezy (1567–1622), biskup Genewy, doktor Kościoła, autor dzieł 

ascetycznych.
188 Św. Stanisław Kostka (1550–1568), jezuita, patron młodzieży.
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Przed 28 laty w kraju, który obok wielu niedomagań po-
siada niezmierne złoża skarbów moralnych i według słów 
Namiestnika Chrystusowego ubiega się dziś o  zaszczyt 
Matki Świętych, zakwitł przepiękny kwiat świętości w po-
staci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Promienna aureola nieskalanej czystości i żarliwej, bez-
brzeżnej miłości otacza w tej Świętej wielką ufność w Bogu, 
zdanie się na Jego wolę i niezrównaną pogodę umysłu.

Pius XI Papież w swej mowie, wygłoszonej podczas ka-
nonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, podniósł z  na-
ciskiem, że również wielką rzeczą, jak epokowe dzieła 
geniuszów, jest ta bezgraniczna ufność w Bogu i ta miłość, 
która w  cudny wieniec chwały Bożej wplata żywe kwia-
ty codziennych, choćby najdrobniejszych ofiar z siebie, aby 
snuło się ustawiczne pasmo dobroci, cierpliwości, uczynno-
ści dla innych, przebaczenia uraz, słodyczy, gotowości na 
wszystkie ofiary.

Jasna to i promienna, a uszczęśliwiająca „droga dziecięc-
twa duchowego”, którą uwypukliła swym życiem i  swymi 
pismami Teresa od Dzieciątka Jezus.

Benedykt XV stwierdził w  swej przemowie znaczenie 
wspomnianej drogi.

Jej wagę ocenił już Pius X, gdy św. Teresę nazwał naj-
większą świętą czasów najnowszych.

Bulla kanonizacyjna Vehementer exultamus hodie189 orze-
ka dosłownie, iż „Specjalny rodzaj Świętości, do której 
Pan Bóg wybrał Teresę od Dzieciątka Jezus, na tym polega 
przede wszystkim, iż z największą gotowością i starannością 
poddawała się głosowi Bożemu”.

Nowy ten objaw doskonałości ma być wzorem dla 
wszystkich chrześcijan. Ustala to wspomniana bulla:  

189 „Gorąco wychwalamy, radujemy się dzisiaj”.
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Vobis christifideles hodie Ecclesia novum virtutum praeclarum pra-
ebet exemplum, omnibus semper prae oculis habendum190.

Pomoc, którą przez Świętych Pan Bóg podaje, nie ogra-
nicza się do siły budujących przykładów życia. Wstawien-
nictwo tych osób przed Bogiem sprowadza także na ludzi 
niezliczone łaski.

Ile łask płynie za wstawiennictwem św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, można poznać ze świadectwa wspomnianej 
kilkakrotnie bulli, która znamienne zawierała słowa: Quod 
autem moriens pollicita fuerat, se perennem Rosarum seu gratiarum 
pluviam in terram demissuram, hoc in coelum recepta innumeris 
miraculis  reapse adimplevit  et  in dies  adimplet191.

Co zaś szczególnym jest w tym zakresie, kapłanów nade 
wszystko napełnić może wielką pociechą. Mianowicie, 
w bulli kanonizacyjnej czytamy: Sui abnegatione Suisque conti-
nuis sacrificiis opem afferret sacerdotibus, missionariis, totique Eccle-
siae, quod morti proxima se facturam apud Deum pollicita fuerat192.

Wszystkie względy wskazują potrzebę zwrócenia się do 
tej Świętej z pokorną prośbą o podanie pomocy w naszych 
współczesnych potrzebach.

Depresja duchowa, wywołana burzą wojenną, która wię-
cej niż gdzie indziej szalała na Wołyniu, nie da się uleczyć 
bez interwencji niebios.

Rosnące nadto antagonizmy narodowościowe wywołu-
ją dla maluczkiej owczarni Chrystusowej na tych rubieżach 

190 „Dzisiaj Kościół dostarcza wam, wierzący w Chrystusa, nowego bardzo wyraźnego (znako-
mitego) przykładu cnót, który wszyscy zawsze muszą mieć przed oczami”.

191 „Co zaś przyrzekła umierając, że ześle na ziemię nieustanny deszcz róż lub łask, przyjęta 
do nieba, to właśnie pod postacią niezliczonych cudów rzeczywiście wypełniła i wypełnia 
z dnia na dzień”.

192 „Poprzez poświęcenie siebie i swymi nieustannymi ofiarami dodaje siły kapłanom, mi-
sjonarzom i całemu Kościołowi, ponieważ bardzo bliska śmierci przyrzekła przed Bogiem, 
że to uczyni”.
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Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiste niebezpieczeństwa 
ciężkich doświadczeń. Naszą mocą jest Pan Bóg. W  Nim 
mamy najmocniejszą tarczę obronną. Opiekę tą wyjedna 
święta Teresa od Dzieciątka Jezus, jak wsparła walczących 
o  prawa kultury i  sprawiedliwość swoich współziomków, 
o czym świadczą niezliczone ekswota żołnierzy francuskich.

Obrona prawdy i  sprawiedliwości wymaga także po-
sunięcia zagonów pracy w  dziedzinę tej rozterki wieko-
wej, która od Kościoła katolickiego oderwała całe narody. 
Współdziałanie w przywracaniu jedności religijnej to misja 
szczytna, dla której obcą nie jest św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus. Wszak dawno już Pius XI Papież ogłosił Ją patronką 
w tej dziedzinie działalności kościelnej.

Pod opiekę przeto św. Teresy od Dzieciątka Jezus winni-
śmy oddać naszą diecezję łucką z jej duchowieństwem, z jej 
ludem, z jej instytucjami, z jej bytem obecnym i całą przy-
szłością, obierając tę Świętą na szczególną patronkę diecezji.

Nie należy mniemać, że wybór nowej patronki przyno-
si w jakiejkolwiek mierze ujmę czci innych świętych patro-
nów diecezji łuckiej193. Ich kult winien wzrastać. Wzrastać 
winien kult św. Stanisława Biskupa tym bardziej, że w ostat-
nich czasach dla celów czysto ziemskich, niemających nic 
wspólnego ze ścisłą naukowością, niektórzy pisarze wypo-
wiadali w  tej dziedzinie opinie, które mogły w  umysłach 
niekrytycznych wywołać refleksy zarówno mylne, jak nie-
przychylne dla powagi Kościoła.

Z  najgorętszą przeto czcią dla naszych patronów nie-
biańskich połączymy cześć dla świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus w serdecznej ufności, że Ona uleczy niedomagania ce-
chujące chwilę obecną.

193 Patronem diecezji łuckiej był biskup krakowski św. Stanisław.
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Uproszenie tej Świętej na patronkę diecezji łuckiej 
wprowadzi wzmożoną modlitwę we wszystkie momenty 
mające zaważyć na szalach życia współczesnego.

Porządek wyboru nowego patrona, zgodnie z c. 1278 Ko-
deksu Prawa Kanonicznego, opiera się na potwierdzonych 
przez Urbana VIII wskazaniach Dekretu S. Kongregacji 
Koncylium z  dnia 23 marca 1630 r. Potrzebna jest w  tym 
celu zgoda ludu, duchowieństwa i  ordynariusza. Lud wy-
raża swe życzenie przez podpisanie odpowiedniej prośby. 
W  imieniu duchowieństwa votum swe daje kapituła kate-
dralna. Ordynariusz wypowiada swe zdanie i  przedstawia 
wybór patrona do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

Gdy więc Prześwietna Kapituła Łucka złożyła swe vo-
tum gorące w  dniu 9 lipca bieżącego roku, gdy przy tym 
otrzymałem szereg analogicznych petycji z  wielu podpi-
sami od niektórych instytucji i  organizacji społecznych – 
zwracam się do Czcigodnych Braci Kapłanów, piastują-
cych godność Pasterzy parafii łuckiej diecezji, aby zechcieli 
i  swoje położyć podpisy na prośbie, która będzie przedsta-
wiona Ojcu Świętemu, i zebrać podpisy parafian.

W  tym celu kuria prześle Czcigodnym Księżom 
Proboszczom odpowiednie arkusze, ozdobione portretem 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, na którym położą swe 
podpisy po Ks. Proboszczu – parafianie.

Uprzednio Czcigodni Księża Proboszczowie zechcą wy-
jaśnić z ambony cel tych podpisów.

Wypełnione tym sposobem arkusze mają być odesłane 
najpóźniej na 1 stycznia 1927 roku do Kurii mojej Łuckiej.

Dan w  Łucku, 15 października, w  uroczystości 
św. Teresy od Jezusa (Wielkiej), 1926 roku.

Nr 4951/4241.
† Adolf Piotr, biskup
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Prośba do papieża Piusa XI  
o zatwierdzenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  

na patronkę diecezji łuckiej194

Łuck, 4 kwietnia 1927 r.

Ojcze Święty,

Wierny lud katolicki diecezji łuckiej w  Polsce, razem 
ze swymi pasterzami i  mną niżej podpisanym biskupem 
łuckim, do stóp Waszej Świątobliwości upada, pokornie 
ośmiela się prosić o potwierdzenie wyboru świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus na patronkę tejże diecezji.

Płomień Niebieski, który został przyniesiony ludziom 
poprzez słowa Waszej Świątobliwości w  bulli Vehementer 
exultamus hodie195, te modlitwy i prośby zainspirował.

Wiele bowiem niebezpieczeństw zagraża zdrowiu dusz 
na wschodniej ziemi Polski ze względu na bardzo zinten-
syfikowaną agitację nieprzyjaciół Boga, ze względu na 
trudności związane z duszpasterstwem, ze względu na na-
stępstwa zła, przyniesione przez burzę niedawnych walk 
i wojen, które naruszyły porządek społeczny. 

Powszechne przekonanie wyłania się w tych miejscach, 
że konieczna jest szczególna opieka i  pomoc Niebios do 
odwrócenia zła, które w  naszych czasach Boska Opatrz-

194 Prośba J. E. Ks. Biskupa Szelążka o zatwierdzenie przez Ojca Świętego świętej Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus na patronkę diecezji łuckiej, Łuck 4 kwietnia 1927, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 
9 (1928), s. 382–383.

195 Zob. przypis 189.
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ność ze swego miłosierdzia przeznaczyła ludziom tak 
wspaniałe narzędzia.

Wszystkie również myśli i  serca ku temu są zwrócone, 
gdzie opieka taka jest inspirowana przez Ducha Święte-
go, że należy jej szukać, na co wskazują słowa zachęty za-
pisane w  bulli. Wykonanie pewnych wskazań św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus otwiera na ziemiach wschodnich prze-
strzeń jej działania, „ponieważ przyrzekła, że po śmierci 
będzie nieustannie zsyłać różany deszcz łask”.

Niech Wasza Świątobliwość raczy łaskawie potwierdzić 
ten wybór, przegłosowany żarliwymi głosami Kapituły Ka-
tedralnej Łuckiej i  ludu katolickiego, który prosił, aby zo-
stał ogłoszony przy tej sposobności i został potwierdzony 
na podstawie kanonu 1278 kodeksu i dekretu Urbana VIII 
papieża z dnia 23 marca 1630 r. 

Ośmiela się również Biskup Łucki prosić Waszą Świą-
tobliwość o pozwolenie celebrowania w całej diecezji jako 
święta I klasy, z własnym oficjum i mszą, zaaprobowanymi 
przez Waszą Świątobliwość, w dniu urodzin196 św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, mianowicie 30 września, którego 
świętowanie może być przeniesione na najbliższą wolną 
niedzielę.

Pozostając u podnóżka stóp 
Waszej Świątobliwości

[+ Adolf Szelążek bp łucki]

196 Dzień narodzin dla nieba, tzn. dzień śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
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Zarządzenie ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka  
w sprawie przygotowań  

do Święta Patronki Diecezji Łuckiej197

BISKUP ŁUCKI  
OKÓLNIK
dnia 15 sierpnia 1928 r. 
Nr 4147.

Do 
Czcigodnego Duchowieństwa  

Diecezji Łuckiej.

Św. Kongregacja Obrzędów nadesłała Dekret o zatwier-
dzeniu przez Ojca Świętego wyboru świętej Teresy na pa-
tronkę pierwszorzędną diecezji łuckiej obok św. Stanisława 
Biskupa.

Dekret powyższy ustanawia jednocześnie w naszej die-
cezji święto tej patronki dnia 3 października według rytu 
duplex primae classis cum octava communi198.

Powiadamiając o  powyższym, wzywam Czcigodne 
Duchowieństwo do zajęcia się przygotowaniem tej uro-
czystości, która ma być jednocześnie dniem promulgacji 
omawianego dekretu Stolicy Apostolskiej. Akt promulga-
cji obejmuje między innymi ogłoszenie wiernym krótkiego 
listu pasterskiego, który w  tym przedmiocie będzie wyda-
ny i  rozesłany do wszystkich ks. proboszczów, rektorów 

197 Zarządzenie J. E. Ks. Biskupa Szelążka w sprawie przygotowań na pierwsze Święto Patronki Diece-
zji Łuckiej, Łuck 15 sierpnia 1928, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 9 (1928), s. 387–389.

198 Święto pierwszej klasy rytu zdwojonego z oktawą.
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kościołów i  prefektów szkół w  czasie najbliższym przed 
dniem 3 października.

Nie potrzebuję wypowiadać szczególnej zachęty do gor-
liwego przygotowania tego święta, przekonany bowiem je-
stem, że Czcigodne Duchowieństwo włoży w ten moment 
dziejowy całą pełnię pobożności i  gorącej czci dla nowej 
patronki.

Niechże więc we wszystkich parafiach, względnie tak-
że w  środowiskach oświatowych, powstaną, za inicjaty-
wą Czcigodnego Duchowieństwa, Komitety Uczczenia 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus199, złożone z przedstawicieli 
inteligencji miejscowej i okolicznej, z przedstawicieli miesz-
czan i  ludu. Szkolne Komitety powstać mogą oddzielnie, 
jakkolwiek działać powinny w porozumieniu z Komitetem 
Głównym. Inicjatywie tych komitetów zostawiam opraco-
wanie szczegółowych programów200 i porządku uroczystości  

199 Jedną z takich odezw Komitetu Diecezjalnego Uczczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus pu-
blikujemy poniżej. 

200 Dla przykładu podajemy opublikowany w  „Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim” Pro-
gram uroczystości w katedrze łuckiej przygotowany na Pierwsze Święto Patronki Diecezji 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Uroczysta nowenna w katedrze łuckiej ku czci św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, z okazji ogłoszenia Jej patronką diecezji łuckiej. Nowenna odbywać 
się będzie w katedrze łuckiej, poczynając od dnia 25 września. Codziennie rano odpra-
wianą będzie o godz. 9-tej uroczysta Msza święta przed wielkim ołtarzem. Wieczorem, 
o godz. 6-tej nieszpory uroczyste, po których wygłaszane będą przez ks. Jarosza TJ kon-
ferencje apologetyczne, zastosowane do potrzeb inteligencji katolickiej. Po konferencjach – 
będą odmawiane wspólnie modlitwy do św. Teresy od Dz. Jezus, związane z odpustami, 
udzielonymi obecnie przez Ojca św. Piusa XI. Po modlitwach błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem i śpiew, wykonany przez chór katedralny – ku czci świętej patronki. 
Tematy konferencji głoszonych wieczorem podczas nieszporów:
dn. 25 IX – Opatrzność Boża a św. Teresa
dn. 26 IX – Pojęcie św. Teresy o Bogu
dn. 27 IX – Myśl przewodnia w życiu św. Teresy
dn. 28 IX – Zło moralne a św. Teresa
dn. 29 IX – Pojęcie św. Teresy o sprawiedliwości Bożej
dn. 30 IX – Pojęcie św. Teresy o miłosierdziu Bożym 
dn. 1 X – Św. Teresa a Kościół katolicki
dn. 2 X – Św. Teresa a życie katolickie

IV. Zarządzenie w sprawie przygotowań do Święta Patronki... .
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pozakościelnych, a  zatem urządzenia odczytów, pochodu, 
ozdobienia ulic, uroczystego poświęcenia obrazu św. Teresy 
i wniesienia do kościoła lub do określonych zakładów wy-
chowawczych lub dobroczynnych.

Dla zwiększenia podniosłości obchodu święta patronki 
diecezji użyć należy wszystkich dostępnych środków, za-
tem przygotować gdzie można, chóry śpiewacze, orkiestry, 
kwiaty, iluminacje.

W kościołach przewidzieć by należało i przeprowadzić 
uroczyste triduum albo nawet nowennę przed dniem 3 paź-
dziernika z nabożeństwami, a więc z nieszporami i sumami, 
podczas których głoszone być winny kazania dostosowane 
do chwili. Nowennę lub triduum wykorzystać można dla 
apologetycznych kazań, zmierzających do obudzenia po-
bożności w  tych sferach, które zaniedbane są pod wzglę-
dem religijnym. W  rozwinięciu zespołu nabożeństw nie 
ustalam jednego dla całej diecezji programu, zostawiając 
to gorliwości i roztropności Cz. Księży Proboszczów, z za-
strzeżeniem ścisłego zachowania przepisów liturgicznych.

Na uroczystość 3 października pozwalam wystawiać 
Najświętszy Sakrament tak podczas nieszporów pierw-
szych i drugich, jako też podczas sumy.

Wszystko zaś zbiegać się powinno do jednego ogniska, 
do jednego celu, który przyświecać ma w tej akcji nieustan-
nie, do rozpalenia miłości Bożej w duszach ludzkich. Może 

dn. 3 X – Deszcz różany św. Teresy.
Ostatni dzień nowenny tj. Pierwsze Święto Patronki Diecezji, przypadające w dniu 3-go 
października, obchodzony będzie z  możliwą uroczystością, a  mianowicie: Pierwsze 
nieszpory (dnia 2 października) i  Sumę (dnia 3 października o  godz. 11-tej) odprawi 
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz diecezji z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Podczas 
sumy odczytany będzie odpowiedni list pasterski J. E. Ks. Biskupa Szelążka. Na zakończe-
nie nowenny, dnia 3 października, nieszpory uroczyste także z  wystawieniem Najświęt-
szego Sakramentu o  godz. 6-tej wiecz. i  ostatnia konferencja”. Program uroczystości 
w Katedrze Łuckiej, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 9 (1928), s. 391–392.
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niejedna dusza ludzka powstanie z martwych, może wiele 
znajdzie w tych dniach uroczystych uzdrowienie i utrwale-
nie w cnocie. Otwórzmy drogę dla nowych triumfów łaski 
Bożej. Jak największa możliwie liczba wiernych niech przy-
stąpi do sakramentu pokuty i Eucharystii. Ze wszech miar 
przeto należy ułatwić wiernym odbycie spowiedzi świętej 
i zorganizować, w miarę możności, komunię generalną.

Niech święta Patronka diecezji łuckiej błogosławi zboż-
nym pracom Czcigodnego Duchowieństwa.

† (-) A. Szelążek 
Biskup Łucki 

(-) Ks. Jan Szych201  
Kanclerz

201 Zob. przypis 5.

IV. Zarządzenie w sprawie przygotowań do Święta Patronki... .
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List pasterski do wiernych diecezji łuckiej  
informujący o ustanowieniu  

św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji202

Czcigodnemu Duchowieństwu i ukochanym  
Wiernym diecezji łuckiej 

pozdrowienie w Panu!

Radość niezmierną zwiastował nam dekret Stolicy 
Apostolskiej z dnia 14 grudnia 1927 roku, nadesłany obec-
nie, a zawierający zatwierdzenie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus na patronkę diecezji łuckiej. Głos Ojca Świętego jest 
wyrazem woli Bożej. Opatrzność zrządziła, że najbardziej 
wysunięta na wschód Europy placówka katolicyzmu stanę-
ła pod bezpośrednią opieką tej, którą Pius X papież nazwał 

„największą świętą czasów obecnych”, a Pius XI – „heroiną 
świętości”.

W  przekonaniu powszechnym ta dziewczyna, wy-
niesiona na ołtarze, jest –przepięknym „Kwiatuszkiem 
Karmelu”. Uderza w niej przedziwny zespół głębi światła 
Bożego i mocy moralnej z prostotą dziecięctwa duchowe-
go. Podbija serca ujmująca słodycz najwznioślejszych na-
kazów, których jest ona wyrazicielką w słowach i czynach. 
Gdy szczodrą dłonią rzuca sprzed tronu Bożego listki ró-
żane niezliczonych pomocy ludziom na tym padole płaczu, 

202 List pasterski J. E. ks. Biskupa Łuckiego, Adolfa Szelążka, o  ustanowieniu św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej, Łuck 30 września 1928, „Jednodniówka”, Łuck 3 paź-
dziernik 1928, s. 1–6.
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jest ona sama nadobnym kwiatem duchownym o bogatej 
nad wyraz koronie. Zaszczepiona ręką Stwórcy w katolic-
kiej Francji, w rodzinie gruntownie pobożnej, skupia ta la-
torośl wybrana wszystkie siły w wydobyciu z głębin swego 
jestestwa niezrównanej harmonii, duchowego piękna. Zdo-
bi ona ziemię i  opanowuje serca barwnym przepychem 
cnót, subtelną wonią ofiarnego życia, cudnym układem 
dziejów wewnętrznego postępu.

Znaczenie patronki naszej sięga nieskończenie wy-
żej ponad czar promiennej świętości. Zamiary opatrzno-
ści Bożej obejmują szerokie widnokręgi życia i sięgają do 
głębin najwyższych zagadnień współczesnych. Zrozumieć 
należy charakter obecnego momentu dziejowego, jeżeli 
mamy mówić o posłannictwie św. Teresy. Na tym tle pa-
tronat jej ukaże się we właściwym świetle. 

W  łonie wszystkich narodów i we wszystkich krajach 
istnieje obecnie wielkie zmaganie się o najdonioślejsze do-
bra; wielka praca i wielkie współzawodnictwo. Panuje przy 
tym wielka rozmaitość poglądów na te dobra i drogi, któ-
re mają do nich najpewniej doprowadzić, a stąd na wszyst-
kich terenach życia wre zacięta walka ideowa, grożąca 
ustawicznie pokojowi zewnętrznemu. Nad chaosem tych 
walk i  zmagań góruje bój na śmierć i  życie o panowanie 
prawa Bożego w  ludzkości. W  jednych krajach wypowie-
dziano Chrystusowi Panu otwartą wojnę. W innych walka 
toczy się pod osłoną obrony społeczeństwa przed kleryka-
lizmem, w szkole, w prawie małżeńskim, i we wszystkich 
punktach, co do których Kościół katolicki wypowiada swe 
postulaty. Pozornie idzie o  to, aby szkoła była jednolitą; 
aby małżeństwo było postawione pod jednoczące wszyst-
kich obywateli ustawodawstwo świeckie; aby działalność 
Kościoła pozostawała w większej zależności od wymagań 
państwowych. Pod tą wszakże osłoną kryje się planowane 
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na daleką metę zerwanie z Bogiem, odrzucenie Jego pano-
wania w ustroju społecznym.

W tej walce o najwyższe ideały, w obronie prawdy sta-
je cud wielkiej świętości, wypielęgnowanej ręką Kościoła 
katolickiego. Pan Bóg wysuwa na widok publiczny niedo-
ścigłe dla sił człowieka wyżyny doskonałości, jako dowód 
prawdy objawionej, jako dowód boskiego posłannictwa 
tego Kościoła, który zarówno jest jeden, apostolski, po-
wszechny, jak jest święty. Żaden związek religijny, który 
by chciał uzurpować sobie miano Kościoła, nie zdoła sta-
wić przed oczy narodów wzoru bohaterstwa moralnego 
swoich wyznawców, jak to czyni Kościół katolicki. Ten 
tylko Kościół Pan Bóg otacza blaskiem Swej świętości.

W  świętych ukazuje Stwórca moc swoją przez wpro-
wadzenie niejednokrotnie nawet najsłabszych istot, jak 
chłopca lub dziewczynki młodej na najwyższe szczeble 
heroizmu, na wysokie stopnie zaparcia się siebie, wyrze-
czenia się posiadanych dostatków, zachowania czystości, 
naprawdę anielskiej, cierpliwości wśród krzyżów, miłości 
szczerej, nawet względem nieprzyjaciół; ukazuje Stwór-
ca swe miłosierdzie, gdy ręką tych ludzi słabych sprawuje 
cuda nawróceń, gdy rozdziela niezliczone pociechy cier-
piącym fizycznie lub duchowo, w niezliczonych okoliczno-
ściach, w takim nieprzerwanym łańcuchu faktów jawnych 
i  znanych powszechnie, jakoby trzeba było uwypuklać 
przez wszystkie wieki spełnianie się słowa Chrystusowego: 

„Zaprawdę, zaprawdę Wam powiadam, kto wierzy we 
Mnie, uczynki, które ja czynię on czynić będzie i większe 
nad te czynić będzie” (J 14, 12).

Dziś nie ma zakątka ziemi w świecie katolickim, który 
by nie znał imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.  
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Zna ją cały świat203 dla niezliczonych łask, które za jej 
wstawiennictwem Pan zsyła na ludzi. Ukryta w  klaszto-
rze, podczas ostatnich lat swego życia, znaną była ze swej 
świętości tylko najściślejszemu kołu osób bliskich. Z chwi-
lą śmierci, która tak niedawno nastąpiła, bo 30 września 
1897 roku, a więc zaledwie przed 31 laty, jej świętość sta-
ła się powszechnie znaną. Spełniać się zaczęły dosłownie 
wszystkie z kolei przepowiednie, wypowiedziane przez tę 
zakonnicę młodą o jej posłannictwie na ziemi.

Skromne wyznania, napisane jej ręką pod tytułem: 
Dzieje pewnej duszy204, miały się stać i stają się powodem do-
bra wielu ludzi. „Trzeba – mówiła wobec zbliżającej się 
śmierci – trzeba ten manuskrypt ogłosić bezzwłocznie po 
mojej śmierci”. „On czynić będzie dobrze wszystkim bez 
różnicy duszom”, „ponieważ on objawi tym duszom moją 
drogę”. Jak święty Piotr w swym pierwszym liście (w. 15) 
zapowiedział, iż po swej śmierci często okazywać będzie 
wiernym swą pomoc i  starania o  ich dobro: „A starać się 
będę – powiada – i często mieć Was po zejściu moim, aby-
ście na te rzeczy pamiętali” – podobnież św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus zapowiedziała, że po swej śmierci do-
czesnej działać będzie na ziemi: „Ja przeczuwam – mówi-
ła – że moje posłannictwo dopiero się zaczyna... Bytowanie 
moje w  niebie zasadzać się będzie na czynieniu dobrze 
wśród ludzi na ziemi... Ja zstąpię...”. „I nie zaznam żadnego 
spoczynku aż do końca świata”.

203 O  tym, że Teresa od Dzieciątka Jezus była znana w  całej Francji i  poza jej granicami, 
niech świadczy fakt, że do 1910 r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem procesu beatyfikacyj-
nego, Karmel w Lisieux otrzymał  9 741 listów z całego świata. Natomiast w 1918 r. co-
dzienna poczta do Karmelu wynosiła 512 listów. 

204 Biskup A. P. Szelążek ma na myśli pisma św. Teresy od Dzieciątka Jezus znane w Polsce 
pod tytułem Dzieje duszy (tytuł oryg. Histoire d’une âme). Pierwsze ich wydanie zostało 
wydrukowane, za zgodą władzy kościelnej, we Francji 30 września 1898 r. i bardzo szybko 
się wyczerpało. Czyniono kolejne wydania, które były tłumaczone również na inne języki 
obce. W tłumaczeniu polskim pierwsze  Dzieje duszy ukazały się już w 1902 r. 
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Istotnie, z chwilą ogłoszenia książki Dzieje pewnej duszy 
życie św. Teresy, bogactwo jej cnót, stanęło przed oczy-
ma wszystkich ludów. Popłynęły do niej potoki modlitw. 
Dziać się zaczęły i dzieją się niezliczone cuda. Tysiące i ty-
siące nawróceń. W chwilach ostatniej wielkiej wojny staje 
św. Teresa w obronie sprawiedliwości. Żołnierz francuski 
znajduje w tej świętej umocnienie odwagi i ratunek w nie-
bezpieczeństwach; nie bez słuszności też jej interwen-
cji przypisuje swoje wielkie zwycięstwo. Papieże: Pius X, 
Benedykt XV, Pius XI widzą w niej posłanniczkę niebios, 
w jej słowach – głos Boży. W roku 1923 staje ona w gronie 
błogosławionych; w dwa lata później – a więc w roku 1925 – 
w  szeregach świętych; po dwóch znowu latach – 1927 r. 
diecezja łucka wybiera ją na swoją patronkę. Od dawna 
wszystkie ściany kościoła karmelitańskiego w Lisieux po-
krywają tysiące wotów. Niewiele jest kościołów na świecie, 
które by nie miały jej obrazu. Widzimy zawsze wielu mo-
dlących się u stóp jej ołtarzy. Nieustanne żywe kwiaty i co-
raz nowe wota ujawniają jej stosunek do ludzi.

Swoim życiem i cudami św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
stała się nowym dowodem prawdziwości Kościoła katolic-
kiego, tego Kościoła, który jej świętość zrodził, wypiasto-
wał i umocnił głoszoną przez siebie nauką, sakramentami 
i prowadzeniem po drodze doskonałości chrześcijańskiej.

Patronka nasza spełnia inne jeszcze zadanie dziejowe. 
Nie tylko jest świadkiem prawdy, lecz nadto jest dzielną 
jej obrończynią. W tej epoce powszechnego zeświecczenia 
wszystkich dziedzin pracy ludzkiej, tej tak zwanej laicyza-
cji, a właściwie usuwania Pana Boga z terenu objawów ży-
cia publicznego, św. Teresa staje na czele obrońców praw 
bożych, z hasłem na ustach, wypowiedzianym przed wie-
kami przez archanioła Michała: „któż, jak Bóg!” Gdy swe 
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posłannictwo porównywa do zadań św. Joanny d’Arc205, 
rozumie przez to misję apostolatu, w  szeregu świętych 
niewiast, o  których mówił św. Paweł: „Ze mną pracowa-
ły w  apostolacie”. W  tej dziedzinie ma pewność zwycię-
stwa. „W mojej misji – powiada – jak w posłannictwie św. 
Joanny d’Arc, wola Boża będzie spełniona, mimo jakich-
kolwiek przeszkód ze strony ludzi”. „Bóg dobry spełniać 
będzie w niebie wszystkie moje życzenia, ponieważ ja na 
ziemi nigdy nie spełniałam woli swojej”. Zgodnie z tym, co 
czytamy w Psalmie 144: „Wolę bojących się Jego pełnić bę-
dzie i prośby ich wysłucha”. „Moim mieczem – mówi dalej 
św. Teresa – jest miłość. Przy użyciu tego miecza usunę co 
jest obcym Bogu w królestwie dusz”.

W rzeczy samej, właściwością ideowego boju, tych ol-
brzymich zmagań się, które się dzieją w  naszych oczach, 
jest pewność, że musi zwyciężyć i zwycięży na wszystkich 
terenach życia religia prawdziwa; zwycięży prawo Boże; 
zwycięży Chrystus, Pan nasz. Proroczy psalm drugi i trze-
ci od wieków nakreślił ten wynik walki przeciwko Bogu 
i  Jego Synowi: „Pan rzekł mi: Synem moim jesteś... dam 
ci w dziedzictwo narody... a w posiadanie krańce ziemi”... 

„Rozproszył wszystkich, którzy mi się sprzeciwiają, Boże 
jest zwycięstwo”... Wynik ten wystąpień przeciwko Panu 
Bogu zaświadczy kiedyś historia. Widzą to dziś ludzie, 
którzy patrzą głęboko w przyszłość. Zapowiada to z pełną 
świadomością objawienia św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

W  tych okolicznościach patronka nasza zstępuje na 
tę cząstkę naszej ziemi ojczystej, na której katolicy mu-
szą nieledwie na wzór dawnych synów Jerozolimy wzno-
sić mury obronne, trzymając jedną dłonią miecz – drugą 
kielnię. Biorąc pod swą opiekę nasze nieliczne szeregi,  

205 Św. Joanna d’Arc (ok. 1411–1431), dziewica, męczennica, patronka Francji, Orleanu.



Zapatrzony w Małą Świętą130

św. Teresa od Dzieciątka Jezus wprowadza nas na linię bo-
jową walki duchowej, w  ogień huraganowy, skierowany 
przeciwko katolicyzmowi przez liczne rzesze jego wrogów. 
Tutaj, na ziemiach Wołynia, bardziej niż gdzie indziej 
ważą się losy walki o obronę kultury zachodniej przed na-
porem komunizmu, tutaj rozstrzygają się walki o  pano-
wanie sprawiedliwości Chrystusowej nad milionami dusz 
ludzkich. Te obszary rozległe, które bezbrzeżnym i  bo-
gatym krajobrazem uzmysławiają bezmiary przyszłych 
możliwości, te przestrzenie olbrzymie, gotowe dla posie-
wu prawdy, dla pługa postępu prawdziwego, oczekują na 
wzmożoną działalność w duchu misji, którą od Boga otrzy-
mała święta patronka nasza. Ludzie głębiej myślący dawno 
już, jeszcze przed wojną światową, zrozumieli, że dla ura-
towania społeczeństw przed katastrofalnym upadkiem kul-
tury, nie dość jest wysuwać na front boju moce fizyczne; 
nie wystarczą siły pracy umysłowej, najlepiej nawet zorga-
nizowanej. Potrzebna jest nadto siła moralna, ugruntowana, 
na odwiecznych prawach bożych, aby na niej oparł się pro-
gram życia ludów, powszechny ład i spokój. W tej sile mo-
ralnej – źródło niewyczerpane czynów dobrych. Bez zasad 
chrześcijańskich nie ma ratunku. Kto wierzy, iż człowiek 
sam sobie wystarczy, ten nie uświadomił sobie całokształ-
tu zjawisk życia współczesnego. 

Wszędzie, ale najbardziej na Wołyniu, oczywistym jest 
skupienie przeciwko nam znacznej mocy fizycznej i  po-
ważnej pracy intelektualnej, potężnie zorganizowanej. Je-
żelibyśmy mieli przeciwstawiać wyłącznie podobne siły, 
musielibyśmy przewidzieć, że będziemy zwyciężeni. Ale 
obóz nam przeciwny pozbawiony jest najwyższej mocy – 
mianowicie nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Świat 
katolicki, a  więc i  naród polski – w  szczególności społe-
czeństwo szczerze katolickie na Wołyniu, wszystkie swo-
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je usiłowania ma opierać na Bogu – z Nim iść i w Nim cele 
swoje osiągać. 

Tak często wspominamy o walkach duchowych i  o po-
słannictwie św. Teresy w  tym zakresie, że można by stąd 
wynieść wrażenie, jakoby rozterki społeczne miały być 
utrwalane. Byłby to błąd zupełny. Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus ujęła w Swe dłonie sztandar Chrystusowy i stanęła na 
czele naszych szeregów, ale ten sztandar to krzyż Jezusowy, 
z  wypisanym krwią Zbawiciela hasłem miłości. Do walki 
wstępuje św. patronka nasza, ale jej mieczem, jak to już sły-
szeliśmy, jest także miłość: miłość Boga i bliźniego.

„Moim mieczem – mówi ona – jest miłość; przy uży-
ciu tego miecza usunę, co jest obcym Bogu, w królestwie 
dusz. Sprawię, że ogłosicie Chrystusa Królem w swych 
duszach”. Istota zwycięstwa, o  którym mówimy, polega 
na powrocie ludzi do Boga. Bojowanie to zapalanie miło-
ści w sercach ludzkich. Chrystus Pan to wskazał: „Ogień 
przyszedłem rzucać na ziemię i cóż chcę jeno, aby był za-
palony”206.

Postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus zrozumiałą jest 
tylko na tle tego najwyższego zadania, które jasno wskaza-
ła: „Moim zadaniem jest sprawić, aby miłowano Boga, jak 
ja Go miłuję”. W tej miłości zatopiona, dla niej żyła i żyje. 
Płomieniami miłości nadziemskiej chciałaby na sercach lu-
dzi wypisywać wielkie Imię Boże; nią przepoić całą umy-
słowość ludzką. 

Po natchnionych piewcach tej cnoty, która będzie tre-
ścią życia w  niebie – po św. Pawle, św. Bernardzie207, 
św.  Franciszku Serafickim208, św. Franciszku Salezym209, 

206 Por. Łk 12, 49.
207 Św. Bernard z Clairvaux (1090–1153), cysters, doktor Kościoła, autor wielu traktatów teo-

logicznych.
208 Zob. przypis 184.
209 Zob. przypis 187.
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w  osobie św. Teresy od Dzieciątka Jezus ten akord nie-
biański z nową dźwięczy mocą i w nowym brzmi układzie. 
Jakkolwiek w naukach, wykładanych przez kaznodziejów, 
często słyszymy rozwijany temat o  miłości Bożej, świat 
wszakże dalekim jest od zrozumienia jej istoty. Zna jej ob-
jawy, a nie wciela ich w życie, bo znacznie oddalił się od 
przenikania najgłębszej właściwości tego węzła, który ma 
nas łączyć z Bogiem.

Koleje życiowe zatarły w duszach ludzkich przez sze-
regi wieków poczucie synostwa Bożego, które przywrócił 
nam Pan Jezus. Ludzie są dalecy od Boga; z wiary religij-
nej wysnuwają w  swej podświadomości głęboko tajony 
rachunek, że trzeba słuchać się Boga, bo inaczej nie unik-
niemy złej doli. Istnieje zatem w duszach rachunek i strach. 
Słowem – służalczość – a  nie synostwo. Prawie nie ma 
tego stanu duszy, który w dziecku góruje ponad wszystki-
mi uczuciami w odniesieniu do matki i ojca. 

Czy jest to synowska miłość względem Boga, gdy czło-
wiek wierzący jest zamknięty w  orbicie własnych zainte-
resowań, a  niewiele się troszczy o  losy dzieła zbawienia, 
które Bóg  - Człowiek okupił swoją śmiercią? Gdy obojętnie 
przechodzi obok faktu, że znaczne odłamy społeczeństwa 
katolickiego stygną w wierze, coraz bardziej zatapiają się 
w mgłę obojętności religijnej, nie chcą nawet słyszeć o sa-
kramentach świętych, w  swym zaś życiu doczesnym nie 
myślą o  stosowaniu etyki chrześcijańskiej; gdy obojętnie 
patrzy, że niezmierne tłumy, pochłonięte przez długotrwa-
łe błądzenie po bezdrożach, utraciły świadomość swego 
przeznaczenia; może traktuje to zjawisko jako należące 
do zwykłego porządku rzeczy. Dla dobrego syna taki stan 
spraw ojcowskich byłby źródłem niewysłowionej udrę-
ki; jego osobiste sprawy przeszłyby w cień, na plan drugi; 
wszystko by poświęcił, aby obronić cześć ojca.
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Syn dobry ani na chwilę także nie traci zaufania do 
ojca, choćby dla swych przewinień odbierał od niego ja-
kieś kary, bo nade wszystko jest pewien nieskończonej mi-
łości ojcowskiej. Bliskość stosunku rodziców i dziecka we 
wzajemnym oddaniu się tych istot tak jest zazwyczaj silna, 
że nie waży się nikt naruszyć tego stosunku, bo pewien jest, 
że się spotka z silnym odparciem.

W duszach katolików musi zbudzić się prawdziwie sy-
nowskie przywiązanie do Pana Boga, najpełniejsza ufność, 
bezgraniczne zdanie się na wolę Bożą. Musi wrócić zrozu-
mienie i wykonanie tego ostrzeżenia Pana Jezusa: „Kto nie 
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego” (Mk 10, 15). Serca twarde i  zimne w  stosunku do 
Boga zapłonąć muszą prawdziwym uczuciem najwyższej 
miłości dla Niego; stopnieć muszą zwały lodowe, które 
otaczają dusze nasze, w  dziedzinie obcowania z  Chrystu-
sem Panem; zacząć trzeba tu na ziemi życie, które będzie 
źródłem szczęścia bez miary w  życiu przyszłym; trzeba 
Panu Jezusowi okazać i  udowodnić, że nie jesteśmy za-
mknięci w trosce o własne dobro, lecz że jego sprawy są 
naszymi sprawami, że ponad wszystko troszczymy się o to, 
aby dzieło zbawienia, dokonane przez Chrystusa Pana, 
było przez ludzi wykorzystane tak, jak On tego pragnie.

Dla ożywienia ufności synowskiej względem Boga na-
tchnął Duch Święty w  czasach ostatnich wprowadzenie 
czci Serca Jezusowego.

To zadanie również pełni św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus. „Czuję – mówiła ona przed śmiercią swoją – czuję, 
że moja misja ma się dopiero zacząć, że mam dać duszom 
swoją «drożynę» – «drogę dziecięctwa duchowego», która 
jest drogą ufności i całkowitego zdania się na wolę Bożą”. 

Ileż to pociechy w  tych słowach dla nas wszystkich; 
dla upadłych i dla tych, którzy z  trudem dźwigają się po 
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drodze doskonałości chrześcijańskiej. Bez trwogi idźcie 
grzesznicy do Boga, bo to Ojciec najlepszy. Z ufnością po-
suwajcie się naprzód wy wszyscy, którzy łakniecie i  pra-
gniecie sprawiedliwości, albowiem będziecie nasyceni. 

Więcej, więcej garnąć się trzeba do Boga, do stóp Jego 
upadać, znając swoją niegodność i winy, jak marnotrawni, 
ale synowie, jak dzieci, na które oczekują serdeczne, zapo-
minające wszelkich uraz objęcia Boże; gorące uściski oj-
cowskie, aby już na zawsze trwała wymiana myśli i uczuć.

Czyż być może inaczej, gdy wiemy, że pomiędzy nami 
i  Panem naszym, Jezusem Chrystusem, jest ta Matka 
Najświętsza, która dla wszystkich zachowuje serce mat-
czyne, pełne miłosierdzia i współczucia; ta, którą codzien-
nie wzywamy jako ucieczkę grzeszników; ta, przez którą, 
według słów św. Alfonsa Liguorego210, płyną wszystkie ła-
ski; przez którą trafiamy do jej ukochanego Syna; ta Królo-
wa Korony Polskiej211, która jeszcze raz w dziejach ukazała 
wszystkim narodom, że ma ojczyznę naszą w szczególnej 

210 Św. Alfons Liguori (1696–1787), biskup, doktor Kościoła, założyciel redemptorystów, au-
tor wielu dzieł ascetycznych.

211 Biskup A. P. Szelążek zatwierdził 1 kwietnia 1937 r. modlitwę skierowaną do Maryi Kró-
lowej Korony Polskiej, która była wyrazem jego wielkiego zawierzenia i oddania Matce 
Bożej wszystkich spraw Kościoła i  Ojczyzny: „O  Przenajświętsza Pani, królowo Niebios 
i  ziemi, królowo Polski! Z  Chórami Aniołów i  Świętych naszego narodu klękam w  po-
korze u stóp Twego tronu. Ty, która od wieków jaśniejesz niezliczonymi cudami i  łaska-
mi ze stolic Twego miłosierdzia, Jasnej Góry, Ostrej Bramy, Kazimierki… wejrzyj na serca 
przynoszące Ci hołdy poddaństwa, miłości i uwielbienia. Wejrzyj, proszę łaskawie, na nas 
poddanych Twoich, wyrwij nas z nędzy i upodlenia grzechów naszych: grzechów każde-
go z osobna i grzechów popełnianych w rodzinach naszych, w narodzie naszym, uchyl od 
nas przede wszystkim niewiarę i wzajemną niezgodę, a miłosierdzia Twego płaszczem 
osłoń nas przed słusznymi karami Stwórcy. Polska twoim jest królestwem, przeto pamię-
taj o niej i o jej losach, Pani nasza! Rozbudź w narodzie, Twemu berłu podległym, serca 
świętych, dusze wielkich, prawdziwych miłośników ojczyzny, wspieraj pracę tych, którzy 
ją dźwignąć chcą i uszczęśliwić, spełniaj wszystkie ich zbożne zamiary, a plany powzięte 
przez wrogów dobra, nieprzyjaciół Krzyża i Kościoła, tak pokrzyżuj, aby się same w sobie 
zniweczyły. Umacniaj w  nas wiarę świętą i  przywiązanie do Kościoła katolickiego, aby-
śmy Cię sławiąc z Synem Twoim w ojczyźnie doczesnej, sławić mogli na wieki w ojczyźnie 
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opiece i nie tylko wydźwignąć ją zechciała z grobu, ale za-
słoniła przed zalewem barbarzyństwa. Do Niej, po Chry-
stusie Panu, nasze serca zwraca święta Teresa. Droga do 
miłości Bożej bez Maryi, Matki Boskiej, pojąć się nie da. 
W  życiu św. Teresy cześć dla Najświętszej Maryi Pan-
ny cechuje wszystkie chwile dziecięctwa, gdy Niepoka-
lana Dziewica cudownym uśmiechem cudownie również 
przywraca zdrowie małej Tereni – aż do ostatnich chwil 
pielgrzymki doczesnej – kiedy św. Teresa układa jeden 
z najpiękniejszych swoich utworów: „Dlaczego ja kocham 
Maryję”. Nie jest zaprawdę czcicielem św. Teresy, kto nie 
potęguje w sobie czci dla Najświętszej Maryi Panny. 

W tym dążeniu do rozbudzenia w sercach nieskończo-
nej ufności względem „najukochańszego spośród wszyst-
kich ojców” przewodniczką jest Maryja Panna; pomocą 
przy Niej – jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Są oczywiście rzeczy, które my sami wykonać powinni-
śmy. Mylny to pogląd, że łaska Boża jest taką pomocą, która 
by niosła nas, jak matka swe dziecię na rękach, bez żadnego 
z naszej strony wysiłku. Kto Bogu się oddaje, kto do Niego 
się zbliża i chce być Jemu wiernym, ma być pewien pomocy 
Bożej, ale też wiedzieć powinien, że wchodzi na drogę praw-
dziwego męczeństwa. Pan Bóg nie pozostawia duszy w wy-
godnym spoczynku, lecz ją przeprowadza przez wszystkie 
stopnie oczyszczenia; a  to dokonywać się musi drogą usta-
wicznej walki wewnętrznej. Daje Pan Bóg: „chcieć i wyko-
nać” – lecz czyni to przez naszą naturę upadłą, która musi 
czuć ciężar walki, przeciwności, szarpania się ze skłonno-
ścią do złego. Spełnia się ustawicznie zapowiedź Ducha 
Przenajświętszego: „Bojowanie jest życie człowieka na zie-
mi”. Łaska towarzyszy w  tym bojowaniu, ale nie uwalnia 

niebieskiej, gdzie Cię chcemy widzieć w szczęściu na łonie Boga, o Pani i Królowo nasza, 
Maryjo. Amen”.
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ani od obawy o losy walki, ani od ścierania się z własnymi  
namiętnościami, ani od widoku niebezpieczeństw; niekiedy 
łaska rozwiewa te groźne widoki, niekiedy jednak dopusz-
cza ból udręki wewnętrznej; niekiedy niesie ulgę, zazwy-
czaj jednak zostawia duszę na terenie walki, nie dając nawet 
poczuć swej obecności i słodyczy. Pamiętne są słowa Pana 
Jezusa, powiedziane św. Pawłowi: „Dosyć, ci Pawle, łaski 
mojej, bo cnota w słabości się umacnia”. 

Droga walki wewnętrznej jest królewską drogą służ-
by Bożej; zaszczytną jest ona; godną odważnych żołnie-
rzy Chrystusowych; zasługującą i  godną nadziemskiej 
słodyczy. Św. Teresa nazywa tę drogę „rozkoszną”. Nie 
ukrywa jej powagi, ale przez budzenie uczucia synostwa 
uprzystępnia w  najwyższym stopniu. Ta święta dziewi-
ca, bez zgłębienia obszernych dziedzin teologii katolickiej, 
wypowiada w  tym punkcie, jak w  wielu innych, najgłęb-
sze prawdy, oświetlone przez potężne umysły doktorów 
Kościoła. Zestawimy tu słowa św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus ze zdaniem św. Augustyna212 w  poruszonym przez 
nas przedmiocie. „Twardym się wydaje i ciężkim – mówi 
św. Augustyn – to, co Pan Bóg nakazał, ażeby ten, kto chce 
iść za nim, zaparł się sam siebie; lecz nie jest ciężką ani 
twardą rzecz, którą nam nakazuje ten, który jednocześnie 
pomaga, aby było spełnione, co nakazał” (Sermo 47 de diver-
sis). A św. Teresa o tym mówi w następujący, przystępny 
sposób: „Wiele dusz tłumaczy się, że nie mają dość siły do 
zwycięstwa. Niechże jednak czynią wysiłki. Pan Bóg nie 
odmówi pierwszej łaski i doda odwagi do zwycięstwa. Je-
żeli dusza odpowie tej łasce, znajdzie się w  światłości. 
Serce się wzmacnia wówczas i  postępuje ze zwycięstwa 
w  zwycięstwo”. A  w  innym miejscu mówi: „Trzeba czy-

212 Św. Augustyn z Hippony (354–430), biskup, doktor Kościoła, wybitny teolog.
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nić wszystko, co jest w naszej mocy; dawać z siebie bez ra-
chunku; wyrzekać się samego siebie ustawicznie; słowem, 
udowadniać swoją miłość wszystkimi dobrymi uczynka-
mi, jakie są w naszej mocy. Zaprawdę jednak, gdy nasze 
czyny nie mają wielkiej wartości, koniecznym jest, aby-
śmy pokładali nadzieję w  tym, który uświęca nasze dzie-
ła, a wyznając swoją niegodność, jako słudzy nieużyteczni, 
wierzyli, iż Pan Bóg udzieli nam przez łaskę wszystkiego, 
czego pragniemy”.

Twardą zaiste jest cnota; lecz dla wszystkich jest ona 
dostępną, a  będąc niezawodną osłoną wszelkiego do-
bra, stanowi najwyższą ozdobę człowieka. Jak niegdyś, 
w  wiekach średnich, stalowa zbroja rycerzy, inkrustowa-
na złotem i srebrem, osypana drogimi kamieniami, pieściła 
wzrok, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy w blaskach 
słońca, dając jednocześnie obronę przed nieprzyjacielem, 
podobnież wyrobiona ciężką pracą – przy łasce Bożej – 
cnota, płonąca jasnością Chrystusową, zdobna stalą pięk-
nych czynów, zachwyca serca, opanowuje dusze, pociąga 
je i w sferach niebiańskich zatapia. 

Hołd nasz, oddany św. Teresie od Dzieciątka Jezus, wy-
rażony w niniejszym liście, nie byłby całkowitym, gdyby-
śmy nie wskazali najistotniejszej strony Jej duszy. Polot 
ducha, który podziwiamy w  naszej patronce, uskutecz-
niany był, według wyrażenia książki O naśladowaniu Pana 
Jezusa213, dwoma skrzydłami: prostotą i  czystością. Pierw-
szą zobrazowaliśmy dotychczas. Drugą musimy wskazać 
choć paru słowy. Czystość. Tak, to czystość najzupełniej-
sza intencji; szukanie we wszystkim tylko Boga; ale także 
anielska cnota; niewinność serca, w  najwyższym stopniu. 

213 Chodzi zapewne o bardzo popularne dzieło ascetyczne przypisywane Tomaszowi à Kempis 
O naśladowaniu Chrystusa.
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Bez przesady można twierdzić, że jednym z powodów czu-
łej miłości, którą Pan Bóg ubogacił serce św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, była doskonała czystość jej serca. Jest to 
najgłębsza tajemnica świętości. Wprowadź do życia czło-
wieka doskonałą cnotę anielską, a z nią wejdzie do duszy 
cały orszak cnót chrześcijańskich, które wytworzą wyso-
ki stopień świętości. Jeżeli kiedy, to dziś potrzebna jest 
pomoc naszej patronki, aby usunąć zanik tej cnoty w sze-
rokich warstwach społeczeństwa, ożywić obyczaje, praw-
dziwie chrześcijańskie, przywrócić skromność w  mowie, 
czynach, w całym zewnętrznym zachowaniu się ludzi. At-
mosfera duszna i nieczysta panuje na świecie. Moda albo 
jakieś dziwne względy, obce duchowi chrześcijańskie-
mu, sprawiły, że zarówno młodzież, jak i  osoby w  wie-
ku podeszłym, swoim strojem, formami zewnętrznymi, 
uczęszczaniem na nieodpowiednie widowiska, czytaniem 
sensacyjnych powieści, zaprzeczają elementarnym zasa-
dom nauki chrześcijańskiej o  obowiązującej nas skrom-
ności. W  wielu duszach zjawia się pożądanie czystego 
powietrza. Ten powiew z nieba chwytany jest spragnioną 
piersią przez wielu; wielu jednak, i bodaj przeważna część 
ludzi, nie ma odwagi zerwania z pętami mody, aby się nie 
ośmieszyć w oczach ogółu, który jakoby te formy narzuca 
z nieubłaganym despotyzmem.

Niechże ci wszyscy, którzy pragną być czcicielami 
świętej Teresy i chcą zbliżyć się, za jej przykładem, do Je-
zusa i Maryi, niechże ci wszyscy zrozumieją, że nie są jej 
miłymi ani szczerze czcić jej nie chcą, dopokąd nie zdobę-
dą się na odwagę odrzucenia tego sposobu postępowania, 
który innych gorszy i utrwala naganne zwyczaje w społe-
czeństwie. Nie jest czcicielem naszej patronki, kto w  du-
szy zachowuje jakikolwiek ślad naruszenia anielskiej cnoty.

Pozostaje nam wysunięcie ostatecznego wniosku.
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Jest on oczywistym.
Niech nikt w  diecezji nie zawaha się poznać życia 

św.  Teresy od Dzieciątka Jezus i  tej drogi, którą ona na-
kreśliła, a  która prowadzi do Świętości. „Wszyscy, bez 
wyjątku, według wskazania Ojca Świętego, Piusa XI, bez-
względnie obowiązani są dążyć do tego celu” (Enc. Rerum 
Omnium 1923).

Droga dziecięctwa duchowego dostępna jest dla 
wszystkich ludzi bez różnicy wieku i  stopnia oświece-
nia, jak to sama święta patronka nasza wskazuje: „W mo-
jej drożynie są tylko rzeczy zwykłe; trzeba, żeby wszystko, 
co ja czynię, mogły spełniać dusze najprostsze”. Droga ta 
wyrokiem Stolicy Apostolskiej uznaną została za najbez-
pieczniejszą. Oto słowa Benedykta XV, papieża. „Wierni 
we wszystkich narodach niech wejdą odważnie na tę dro-
gę” (14/VIII 1921).

Wzywam Czcigodne duchowieństwo i  wiernych, aby 
modłami do tej świętej Patronki błagali nieustannie o po-
moc, tak bardzo potrzebną nam wszystkim, którzy na 
tych Kresach przebywamy; o pomoc we wszystkich spra-
wach duchownych i  ziemskich; niech błagają o  opiekę 
nad całym Kościołem katolickim w Polsce; o opiekę nad 
ukochaną Ojczyzną naszą. Niech ludzie upadli odważ-
nie powstaną z  grzechów; obojętni w  wierze, zaniedba-
ni w pełnieniu obowiązków religijnych, niech powrócą do 
szczerej religijności i innych niech swoim przykładem bu-
dują, aby ta ziemia wołyńska stała się ojczyzną świętych, 
dzielnicą ubłogosławioną przez Boga.

Do Ciebie, św. Tereso od Dzieciątka Jezus, zwracamy się z po-
korną prośbą, o szczególny patronat nad nami. Osłoń nas od nie-
bezpieczeństw wszystkich, tak duchowych, jako też doczesnych; 
pokieruj sprawami diecezji dla większej chwały Bożej i  dopomóż 
osiągnąć te zadania, które społeczeństwu katolickiemu na Wołyniu 
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wyznaczyła Opatrzność Boża, nieustannie rozsiewaj w diecezji, To-
bie oddanej, listki różane dobrodziejstw i błogosław. U  stóp ołta-
rzy twoich korząc się, imieniem swoim, duchowieństwa i wiernych 
ślubuję Ci zachowanie twych świętych wskazań, aby wszystkie serca 
zapłonęły tą miłością Bożą, którą w nich zapalać pragniesz. Amen.

Dan w  Łucku, 1928 roku, w  rocznicę śmierci świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus.

† (-) A. Szelążek  
Biskup Łucki



VI.

Odezwa Komitetu Diecezjalnego  
dla Uczczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus214

OKÓLNIK
KOMITET DIECEZJALNY
UCZCZENIA ŚW. TERESY OD DZ. JEZUS
PATRONKI DIEC. ŁUCKIEJ
W dniu 3 października 1928 r.

Do Przewielebnych Księży Proboszczów 
i Prefektów szkół oraz Zgromadzeń zakonnych

W  trosce o  jak najlepsze wykonanie okólnika z  dn. 15 
VIII br. Nr 4147 podajemy Czcigodnym XX. Proboszczom 
i Prefektom diecezji łuckiej następujące wskazówki i wyja-
śnienia:

1. Zarządziliśmy, by księgarnie katolickie niezwłocznie 
wysłały na imię Czcigodnych XX. Proboszczów i Pre-
fektów diecezji łuckiej wybraną przez nas literaturę 
i nuty dla zorganizowania Akademii ku czci św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus.

2. Informujemy, że obrazy św. Teresy, o  dowolnych wy-
miarach, można nabywać w Przemyślu od sióstr karme-
litanek bosych. Adres: Przemyśl, Klasztor Karmelitanek.

214 Odezwa Komitetu Diecezjalnego dla Uczczenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Łuck 3 październi-
ka 1928, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 9 (1928), s. 389–390.
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3. W sposób szczególny należy się zająć, podczas triduum 
lub nowenny, obok młodzieży i  ludu, dziatwą najmłod-
szą, zwłaszcza pozaszkolną. W tym celu należy powołać 
do miejscowego komitetu, obok osób wybranych, komi-
tety rodzicielskie i organizacje religijne i społeczne.

4. Wskazane jest, by cała parafia – zarówno starsi, jak też 
młodzież i dzieci – przystąpiła gromadnie w dniach ob-
chodu do spowiedzi i Komunii św.

5. Parafie, które nie posiadają dotychczas kółek ku czci 
św. Teresy, mają je założyć podczas obchodu – w termi-
nie do 3 października br. 

6. W każdej parafii, podczas obchodu, mają być wygłoszo-
ne co najmniej 3 kazania ku czci św. Teresy – z których 
jedno ma być przysłane, przez ręce Przew. X. Dziekana, 
w terminie do 1 listopada br. do kurii biskupiej do Łucka 
w celu wydrukowania go w zbiorze kazań diecezjalnych 
o św. Teresie od Dzieciątka Jezus.

7. Księża prefekci zorganizują spowiedź całej młodzie-
ży zamiast na początku roku szkolnego – w dniu 2 paź-
dziernika, a Komunię świętą – w dniu 3 tegoż miesiąca.

8. Komitet przystąpił do wydania specjalnego numeru 
diecezjalnego miesięcznika, pamiątkowych obrazków 
i  jednodniówki dla młodzieży, poświęconych czci św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus.

9. Wraz z kazaniem prześlą przewielebni Księża do Dzie-
kanów w terminie do 1 listopada szczegółowy opis prze-
biegu uroczystości oraz zasługujące na wyróżnienie 
pięknie malowane programy.

10. W miarę możliwości należy fotografować pięknie przy-
ozdobione obrazy ku czci św. Teresy, procesje, ołtarze 
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oraz sale udekorowane podczas akademii. Fotografie 
te Kuria prześle do Lisieux do klasztoru karmelitanek, 
gdzie obecnie jeszcze żyje rodzona siostra św. Teresy.

 Prezydujący: † Szelążek biskup 

 Członkowie Komitetu: Prałat S. Żukowski215 

Inf. F. Sznarbachowski216

Kan. G. Jełowicki217

Kan. A. Jagłowski218

Kan. A. Jarosiewicz219

Kanclerz J. Szych220.

215 Ks. Stanisław Żukowski (1868–1947) pochodził z Podola, ukończył seminarium duchowne 
w Żytomierzu, w 1892 r. przyjął święcenia kapłańskie. W czasie II wojny światowej był wi-
kariuszem generalnym i pracownikiem kurii diecezjalnej w Łucku. Opuścił diecezję łucką 
w początkach sierpnia 1945 r. i zamieszkał pod Łodzią u sióstr urszulanek.

216 Ks. infułat Feliks Sznarbachowski (1876–1931) ukończył seminarium duchowne w  Ży-
tomierzu i  Akademię Duchowną w  Petersburgu, jako młody wikariusz wykazał się 
wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi oraz działalnością społeczno-charytatywną i re-
ligijno-narodową, za którą był wielokrotnie karany przez władze carskie. Był redaktorem 
i autorem ponad 60 broszur o charakterze religijno-moralnym historycznym i literackim, 
pełnił funkcje dziekana kapituły kolegiackiej w Ołyce i protonotariusza apostolskiego. 

217 Ks. Gustaw Jełowicki (1880–1965) ukończył seminarium duchowne w  Żytomierzu, 
w 1906 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował m.in. jako katecheta w Maciejowie, 
kapelan sióstr niepokalanek w Maciejowie, administrator parafii katedralnej w Łucku, był 
również członkiem kapituły katedralnej w Łucku. Diecezję opuścił w początkach sierpnia 
1945 r., przez pewien czas posługiwał jako kapelan u sióstr pasterek w domu generalnym 
w Jabłonowie Pomorskim, a następnie mieszkał w Zamku Bierzgłowskim. 

218 Ks. Antoni Jagłowski (1891–1974) był rektorem seminarium duchownego w Łucku, opu-
ścił diecezję w październiku 1939 r., gdyż po wybuchu wojny nie wznowiono zajęć w se-
minarium. W czasie wojny przebywał w Augustowie u swojej rodziny.

219 Ks. Adolf Jarosiewicz (1887–1944) święcenia kapłańskie przyjął w  Cerkwi prawosławnej 
w 1918 r., w latach trzydziestych pracował w parafiach wschodniego obrządku na terenie 
diecezji łuckiej (m.in. w parafii Żabcze od 1939–1943), był również kierownikiem sekreta-
riatu Akcji Socjalnej w kurii diecezjalnej w Łucku, katechetą w szkołach Macierzy Polskiej 
w Łucku; Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar 
II wojny światowej 1939–1945, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007, s. 79–80.

220 Zob. przypis 5. 

II. Odezwa Komitetu Diecezjalnego... 



VII.

Dekret erekcyjny Zgromadzenia  
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus221

ADOLFUS PETRUS 
SZELĄŻEK 

Z MIŁOSIERDZIA I ŁASKI  
STOLICY APOSTOLSKIEJ 

BISKUP ŁUCKI 
PRAŁAT DOMOWY JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI 

S.T.D.222

Opatrzność Boża zwykła podawać w trudnych chwilach 
życia Kościoła nadzwyczajne, a dla czasów różnych najod-
powiedniejsze pomoce, zwłaszcza przez ludzi, wybitną od-
znaczających się świętością, którym powierza do spełnienia 
określone zadania.

Trzej w naszych czasach Papieże stwierdzili, że takie za-
danie w odniesieniu do społeczności katolickiej przypadło 
św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Gdy więc stygnie w  du-
szach ludzkich miłość Boża, dla której rozpalania przyszedł 
Chrystus Pan na ziemię, wznowienie jej osiągane jest nowy-
mi sposobami, szczególniej przez odpowiednie urobienie 
młodzieży w tworzonych na ten cel zakładach, z uwzględ-
nieniem drogi, którą wskazała ta Święta. Święci istotnie 

221 Ks. bp A. P. Szelążek, biskup łucki, Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Pismo nr 5044, Łuck, 1 sierpnia 1936, oryg. AGCST, sygn. AZG Aa 1–1, mps, j. łaciński 
i polski, k. 1–3.

222 Skrót od Sanctae Theologiae Doctor  – Doktor Świętej Teologii.
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albo sami bezpośrednio albo przez powołanych do tego po-
bożnych ludzi, szczególnych ich czcicieli i  naśladowców, 
przysparzają Kościołowi nowych zrzeszeń religijnych i no-
wymi zasilają Go pomocami.

Możemy wierzyć, że Boska Opatrzność powoła-
ła obecnie takich ludzi, którzy dla urabiania młodzie-
ży w duchu pobożności i miłości Bożej – powzięli zamiar 
stworzenia Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Teresy 
od Dz. Jezus. Mamy przed sobą konstytucje ułożone przez 
nich dla uformowania tego Zgromadzenia, która nową 
tworzy drogę osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej 
w  zjednoczonym dla tego celu zespole Sióstr, a  uwzględ-
niające wymagania Świętej Kongregacji Zakonników dane 
Reskryptem z d. 14 lipca 1936 r., Nr 2328–36.

Zważywszy osnowę tych konstytucji, które wskazują 
dokładnie – zadanie nowego Zgromadzenia Zakonnego – 
mianowicie że Siostry Zakonne mają urabiać w swej duszy 
pokorę, cierpliwość, wielką miłość Boga i bliźnich, według 
ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus, szczególniej rozwa-
żając Jej ewangeliczną prostotę i drogi dziecięcej prawości 
we wzajemnych i z ludźmi obcymi stosunkach; zaś umysł 
swój wzbogacać będą wiedzą w  zakresie sztuk, nauk ko-
ścielnych i innych, że Siostry danego Zgromadzenia starać 
się mają całym swoim postępowaniem propagować tego 
ducha prawości i najwyższej miłości chrześcijańskiej oraz 
prostoty ewangelicznej; że podejmować będą starania, aby 
zapewnione było dobre wychowanie i kształcenie młodzie-
ży obojga płci w  szkołach i  zakładach wychowawczych, 
tworzonych przez Kongregację i w innych, w zrzeszeniach 
i bractwach religijnych, szczególniej w kółkach młodzieży 
pod nazwą „teresek”, które to kółka Kongregacja ma two-
rzyć w  szkołach. Zważywszy więc tę osnowę konstytucji 

VII. Dekret erekcyjny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
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uznaliśmy za właściwe zwrócić się do Świętej Kongregacji 
Zakonników z przedstawieniem celowości nowej fundacji.

Reskrypt Świętej Kongregacji Zakonników z d. 14/VII 
1936 r. Nr 2338–38 uznał, że założenie tego Zgromadzenia 
jest przydatne.

Uwzględniając przeto ten Reskrypt po wezwaniu 
Najświętszego Imienia Bożego, władzą Naszą zwykłą 
Zgromadzenie Zakonne pod nazwą Sióstr św. Teresy od 
Dz. Jezus, na mocy c. 492 § 1 w naszej diecezji łuckiej kano-
nicznie erygujemy, aprobujemy jako osobę moralną, usta-
nawiamy ze wszystkimi prawami i obowiązkami, które są 
tym Instytutom według wskazań Prawa przynależne.

Żywimy zaś nadzieję, że Siostry, które przystąpiły lub 
należeć będą do tego Zgromadzenia i  w  nim składałyby 
śluby wieczyste lub czasowe, ulegające wznowieniu, starać 
się będą o szczery postęp w doskonałości chrześcijańskiej 
o szerzenie chwały Bożej, o współdziałanie w dusz zbawie-
niu, o popieranie dobra Kościoła, przez co i dla Siebie zy-
skają najobfitsze błogosławieństwo Boże.

Dan w Łucku, w dzień św. Piotra w Okowach 1936 r.

(-) Szelążek 
Biskup Łucki

(-) Ks. Jan Szych 
Kanclerz



VIII.

Statut Konfraterni  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus223

Adolf Piotr Szelążek
z Miłosierdzia Bożego i łaski Stolicy Apostolskiej

Biskup Łucki
Prałat Domowy Jego Świątobliwości

S.T.D.224

Niniejszym dekretem naszym, na mocy cc. 707, 708 
i  nast. erygujemy w  naszej diecezji łuckiej Konfraternię 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus225, nadając Jej na mocy 
c.  100 Kodeksu Prawa Kanonicznego charakter oso-
by prawnej. Zatwierdzamy jednocześnie załączony przy 
niniejszym Jej Statut i  z  głębi duszy Jej dzielności, Jej 
organizatorom i Członkom udzielamy pasterskiego błogo-
sławieństwa. 

Dan w Łucku, d. 17 kwietnia 1939 roku.

+ Szelążek 
Biskup

Nr 2417

Ks. Jan Szych226 
Kanclerz

223 Statut Konfraterni świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, erygowanej w dniu 17 kwietnia 1939 r. 
przez ks. Adolfa Szelążka biskupa łuckiego, Łuck 1939.

224 Zob. przypis 222.
225 Nie posiadamy bliższych informacji na temat rozwoju i działalności tego stowarzyszenia, 

prawdopodobnie wybuch wojny przeszkodził w rozwoju konfraterni.
226 Zob. przypis 5.
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Statut Konfraterni  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

CZĘŚĆ I. 
Duch, cel i środki

Art. 1. Charakter Konfraterni
Konfraternia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus jest 

stowarzyszeniem religijnym, złączonym przez wspólność 
celu ze Zgromadzeniem ss. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w jedną duchową rodzinę. Posiada wszakże własną, osobną 
administrację. 

Konfraternia ma łączyć życie wybitnie kontemplacyjne 
z działalnością apostolską i życiem czynnym.

Art. 2. Cel podstawowy
Celem podstawowym członków Konfraterni świę-

tej Teresy od Dzieciątka Jezus jest rozniecanie ognia mi-
łości Bożej w  duszach własnych i  w  duszach bliźnich 
w  myśl posłannictwa świętej Patronki, mówiącej o  so-
bie: „Moim powołaniem jest miłość” (Dzieje duszy skreślone 
przez Świętą – rozdział XI), i zgodnie z wolą Króla Miłości 
Jezusa Chrystusa, streszczoną w  tych słowach: „Przysze-
dłem ogień rzucić na ziemię i  jakże pragnę, ażeby już za-
płonął” (Łk 12, 49).

Art. 3. Zadania
Głównym zadaniem Konfraterni jest wychowanie mło-

dzieży, zwłaszcza w kółkach świętej Teresy od Dzieciątka 
Jezus i w zakładach rycerstwa Chrystusowego, do których 
rozwoju Konfraternia ma się przede wszystkim przyczyniać.
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Art. 4. Środki
Do spełnienia swych zadań i  do osiągnięcia celu Kon-

fraternia ma zmierzać przez:

a) zgłębianie, praktykowanie i rozszerzanie zasad św. Ewan-
gelii,

b) poznawanie i  szerzenie przykładu cnót świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus,

c) zakładanie, utrzymywanie i  popieranie szkół niższych, 
średnich i  wyższych, zarówno ogólnokształcących, jak 
zawodowych, bibliotek, świetlic, internatów i uzdrowisk 
dla młodzieży,

d) urządzanie wykładów i  odczytów, wydawanie i  rozpo-
wszechnianie książek i pism pedagogicznych,

e) zakładanie i  prowadzenie świetlic i  sanatoriów dla na-
uczycielstwa. 

CZĘŚĆ II. 
Organizacja

Art. 5. Teren działania
Centralną siedzibą Konfraterni są dom i  kaplica Zgro-

madzenia ss. św. Teresy od Dzieciątka Jezus według wybo-
ru Walnego Zebrania:

a) Oddziały Konfraterni mogą być zakładane przy wszyst-
kich domach i  kaplicach Zgromadzenia ss. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus oraz przy kościołach parafialnych,

b) w naukowych zakładach i  różnych przedsiębiorstwach 
Konfraterni może pracować wspólnie ze Zgromadze-
niem ss. św. Teresy od Dzieciątka Jezus po wzajemnym 
porozumieniu się i omówieniu warunków współpracy.
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Art. 6. Członkowie Konfraterni i ich podział
Członkami Konfraterni mogą być wszyscy katolicy 

pragnący:

a) dążyć do świętości drogą dziecięctwa duchowego pod 
przewodnictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus;

b) szerzyć Królestwo Boże na różnych posterunkach, wy-
znaczonych im przez Opatrzność, według zasad i ducha 
swej świętej Patronki.

c) Członkowie Konfraterni dzielą się na członków zwy-
czajnych i  honorowych, przy czym członkiem hono-
rowym może być osoba, która się wybitnie zasłużyła 
około rozwoju Konfraterni.

d) O  przyjęciu nowego członka zwyczajnego decydu-
je Zarząd Konfraterni lub Oddziału. Przyjęcie nowego 
członka poprzedza przynajmniej dwumiesięczna kan-
dydatura. W razie nieprzyjęcia kandydata nie podaje się 
powodów.

e) Członkostwo ustaje przez śmierć, dobrowolne wystą-
pienie lub wykreślenie. Członek Konfraterni, pragnący 
z niej wystąpić, powinien na piśmie zawiadomić Zarząd 
o  swym zamiarze. Zarząd Konfraterni może wykre-
ślić członka, który nie stosuje się do statutu, lekcewa-
ży obowiązki lub działa na szkodę Konfraterni. Członek 
usunięty ma prawo odwołać się od decyzji Walnego Ze-
brania za pośrednictwem Zarządu.

f) W  miarę potrzeby i  wzrostu liczby członków Konfra-
ternia może tworzyć osobne Oddziały: mężów, niewiast, 
młodzieńców i panien. Podobnie Oddziały w miarę po-
trzeby mogą tworzyć osobne Związki na wzór stowa-
rzyszeń zawodowych w celu ułatwienia rozwoju dzieła 
i duchowego postępu członków.
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Art. 7. Obowiązki członków

a) Obowiązkiem członków Konfraterni jest dążenie ku 
szczytom miłości i  świętości drogą dziecięctwa ducho-
wego.

b) Pomnąc przede wszystkim na swój cel główny, członko-
wie Konfraterni winni oceniać wartość wszelkich czy-
nów według stopnia miłości i świętości.

c) Z gotowością do każdej pracy, wyznaczonej przez Boga 
i z woli zwierzchników, najwierniej spełniać mają obo-
wiązki stanu, skłaniając się najchętniej ku urzędom naj-
niższym i  pracom pospolitym na wzór Najświętszej 
i Najpokorniejszej Rodziny z Nazaretu.

d) Bez narzekania, a nawet z dziękczynieniem mają przyj-
mować i  znosić wszelkie doświadczenia, upokorzenia 
i przeciwności;

e) W  mowie i  postępowaniu, we wszelkich okoliczno-
ściach życia kierować się winni zasadami ewangelicznej 
prawości i  prostoty, połączonej zawsze ze świętą roz-
tropnością.

Art. 8. Ćwiczenia pobożne
W  miarę możności członkowie Konfraterni powinni 

zgromadzać się na oznaczone ćwiczenia wspólne w kościo-
łach lub kaplicach.

Codziennie, o ile nie zajdzie ważna przeszkoda, powinni:

a) uczestniczyć w ofierze Mszy św.;

b) korzystać z  zalecanej wszystkim wiernym praktyki 
Komunii św.;

c) oddawać się modlitwie myślnej;
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d) odmawiać Akt oddania się Miłości Najłaskawszej na ofiarę za-
dośćuczynienia227 – ułożony przez świętą Teresę od Dzie-

227 Tekst modlitwy, którą ułożyła św. Teresa od Dzieciątka Jezus 9 czerwca 1895 r. i nosiła ten 
akt ofiarowania dniem i nocą na swym sercu włożony do księgi Ewangelii: „O mój Boże! 
Trójco Błogosławiona, pragnę Cię kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwa-
łę świętego Kościoła, ratując dusze, które przebywają na ziemi, i wybawiając te, które 
cierpią w czyśćcu. Pragnę wypełniać doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, 
który przygotowałeś mi w swoim królestwie, jednym słowem, pragnę być świętą; czuję 
jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże! Ty sam bądź moją Świętością.

Skoro mnie aż tak umiłowałeś, że dałeś mi swego jedynego Syna, by stał się moim 
Zbawicielem i Oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasług i do mnie należą, ofiaru-
ję je Tobie z radością, błagając, abyś patrzył na mnie już tylko przez Oblicze Jezusa i przez 
Jego Serce gorejące Miłością.

Ofiaruję Ci także wszystkie zasługi Świętych (którzy są w niebie i na ziemi), ich akty Mi-
łości, jak również Świętych Aniołów; wreszcie ofiaruję Ci, o Trójco Błogosławiona, Miłość 
oraz zasługi Najświętszej Panny, mojej drogiej Matki, przez której ręce składam moją 
ofiarę, prosząc, by ją Tobie przedłożyła. Jej Boski Syn, mój Umiłowany Oblubieniec, po-
wiedział nam za dni swego śmiertelnego życia: «O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam 
w  imię moje». Jestem więc pewna, że spełnisz moje pragnienia, o mój Boże! (im wię-
cej zamierzasz dać, tym więcej każesz pragnąć). Czuję w mym sercu niezmierzone pra-
gnienia, toteż proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność moją duszę. Ach! Nie 
mogę przyjmować Komunii świętej tak często, jak tego pragnę, ale czyż Ty, o Panie, nie je-
steś Wszechmocnym?… Pozostań we mnie jak w tabernakulum, nie oddalaj się nigdy od 
Twej małej hostii…

Chciałabym Cię pocieszyć za niewdzięczność występnych i błagam, odbierz mi wolność 
czynienia czegokolwiek wbrew Twemu upodobaniu. Jeżeli przez słabość kiedyś upadnę, nie-
chże Twoje Boskie Wejrzenie natychmiast oczyści moją duszę, wyniszczając jej wszelkie 
niedoskonałości, jak ogień, który wszystko przemienia w siebie…

Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, 
że mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym z radością będę pa-
trzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś podzielić się ze mną tym dro-
gocennym Krzyżem, ufam, że w Niebie będę podobna do Ciebie i na moim uwielbionym 
ciele ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki... 

Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie 
chcę jednak zbierać zasług na Niebo, chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tylko 
w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, któ-
re będą Cię kochać przez całą wieczność.

Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś li-
czył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pra-
gnę więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać 
wieczne posiadania Ciebie samego. Nie chcę więc innego Tronu ani innej Korony, jedy-
nie tylko Ciebie samego, o mój Umiłowany!…
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ciątka Jezus i stale żyć duchem tej modlitwy; 

e) przeprowadzać rachunek sumienia z  uchybień i  do-
brych uczynków;

f) uczestniczyć we Mszy św. i  Komunii św. wspólnej 
członków Konfraterni;

g) raz na rok odprawić rekolekcje zamknięte w domu pry-
watnym lub zakonnym.

Art. 9. Władza
Konfraternia ma następujące władze: Zarząd, Walne 

Zebranie, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

Art. 10. Zarząd

1.) Skład: Zarząd Konfraterni składa się z  czterech osób, 
wybranych przez Walne Zebranie na zasadzie tajnego 
głosowania na przeciąg trzech lat. Ustępujący członko-
wie Zarządu mogą być wybrani ponownie. 

 Głosowanie na prezesa odbywa się z  osobna; również 
osobnym głosowaniem wybiera się trzech pozostałych 
członków Zarządu. 

W Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili mo-
żesz przygotować mnie do stawienia się przed Tobą…

Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej Miłości, poświęcam siebie na ofiarę ca-
łopalną Twojej Miłosiernej Miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając 
w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój 
Boże, stała się Męczennicą Twej Miłości!

Niechaj to męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem przypra-
wi mnie o śmierć, aby dusza moja mogła bezzwłocznie ulecieć w wieczyste objęcia Twej 
Miłosiernej Miłości…

Pragnę, o  mój Umiłowany, za każdym uderzeniem serca niezliczone razy ponawiać 
tę ofiarę, aż rozproszą się cienie i będę mogła ponawiać wyznanie mej Miłości twarzą 
w twarz w wieczności”.
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 Poszczególne Związki mają w  podobny sposób przez 
tajne głosowanie dokonywać wyboru Zarządu na okres 
trzyletni. Oddziały natomiast na okres dwuletni, przy 
czym co roku ustępuje połowa Zarządu dłużej pracują-
ca.

 Po pierwszym roku pracy ustępują wylosowani człon-
kowie Zarządu.

2.) Czynności: Zarząd zbiera się co miesiąc, a  w  razie po-
trzeby na każde zaproszenie prezesa. 

 Do ważności uchwał Zarządu konieczną jest obecność 
trzech jego członków, w tej liczbie prezesa Zarządu. 

 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie 
równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

 Sprawy zdecydowane na posiedzeniach Zarządu wno-
szone są do księgi protokołów i podpisywane przez pre-
zesa i sekretarza.

 Prezes i  sekretarz podpisują również wszelkie papiery 
i potrzebne plenipotencje. 

 W  zakres obowiązków Zarządu wchodzą następujące 
sprawy:

a) kierowanie działalnością Konfraterni,

b) urzeczywistnianie celu, zadań i uwzględnianie środ-
ków wyszczególnionych w statucie Konfraterni,

c) podział zajęć między członkami Zarządu,

d) otwieranie i rozwiązywanie Związków i Oddziałów 
Konfraterni oraz określenie ich siedziby i  terenu 
działania, 

e) kontrola nad pracą Związków i Oddziałów, 
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f) przyjmowanie i usuwanie członków Konfraterni,

g) przyjmowanie i  zwalnianie osób pracujących w za-
kładach Konfraterni i określanie wysokości ich wy-
nagrodzenia, 

h) zarządzanie majątkiem, przyjmowanie darowizn 
i zapisów, zawieranie w imieniu Konfraterni umów 
i kontraktów, prowadzenie spraw sądowych i admi-
nistracyjnych,

i) troska i  podjęcie odpowiednich starań o  zwiększe-
nie materialnych środków Konfraterni, 

j) wydatkowanie z  funduszów Konfraterni na podsta-
wie budżetu zatwierdzonego przez Walne Zebranie,

k) zwoływanie Walnych Zebrań i  wykonywanie ich 
uchwał,

l) przedstawienie Walnemu Zebraniu do zatwierdze-
nia ułożonych przez siebie instrukcji i  regulami-
nów dla instytucji Konfraterni, jak również dla osób 
w niej pracujących, sprawozdań z działalności Kon-
fraterni, projektu programu pracy i budżetu,

m) urządzanie kursów i zjazdów, tworzenie sekcji i ko-
misji.

Art. 11. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu

a) Prezes: przewodniczy na zebraniach Zarządu i  czuwa 
nad ogólną działalnością Konfraterni. W razie potrzeby 
prezesa może zastąpić wiceprezes. Prezes i wiceprezes 
reprezentują Konfraternię na zewnątrz tj. wobec władz, 
sądów, poczty i osób trzecich.
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b) Prezes i skarbnik podnoszą, wydatkują i przyjmują fun-
dusz Konfraterni za wspólnym podpisem, oni też zawią-
zują wszelkie umowy, nie wyłączając rejentalnych.

c) Sekretarz prowadzi księgi protokołów posiedzeń Zarzą-
du i  zebrań ogólnych, podpisuje wspólnie z  prezesem 
wszelką korespondencję Konfraterni i prowadzi jej akta.

Art. 12. 
W  drugiej połowie lipca każdego roku Zarząd Konfra-

terni ma przedstawić Biskupowi Ordynariuszowi rachunki 
i  sprawozdania roczne z  administracji i  działalności Kon-
fraterni w roku ubiegłym.

Art. 13. 
Poszczególne Związki i Oddziały mają przedstawić na 

piśmie głównemu Zarządowi Konfraterni rachunki i  spra-
wozdania roczne ze swej działalności w pierwszej połowie 
lipca każdego roku.

Art. 14. Wnioski
Każdy członek Konfraterni ma prawo podawania do 

Zarządu, jak również na Walne Zebranie wniosków na pi-
śmie, zdążających do pożądanych zmian i ulepszenia Kon-
fraterni.

Wnioski wyrażane ustnie lub na piśmie, dotyczące uzu-
pełnienia czy też zmiany statutu lub rozwiązania Konfra-
terni, nie mogą być ostatecznie uchwalone i wykonywane 
bez aprobaty Biskupa Ordynariusza Diecezji.

Art. 15. Walne Zebranie
Walne Zebrania Konfraterni zwyczajne winny się od-

bywać we wrześniu każdego roku, nadzwyczajne Walne 
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Zebrania mogą być zwoływane w razie ważnej potrzeby na 
mocy postanowienia Zarządu lub też na żądanie Komisji 
Rewizyjnej. 

Zebranie Walne nadzwyczajne winno być zwołane 
w ciągu miesiąca od chwili otrzymania przez Zarząd żąda-
nia uprawnionych czynników.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Walne-
go Zebrania ma obowiązek powiadomić członków o  jego 
dacie, miesiącu i porządku obrad.

Walne Zebranie zagaja prezes, a przewodniczy na nim 
osoba każdorazowo w tym celu przez Walne zebranie wy-
brana. Przewodniczący wybiera sobie spośród obecnych se-
kretarza i dwóch innych członków prezydium. 

Na Walnym Zebraniu prawo głosu mają jedynie zwy-
czajni członkowie Konfraterni.

Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy każ-
dej ilości przybyłych na nie członków i zapadają przez taj-
ne głosowanie prostą większością głosów. Uchwały te 
wnoszone są następnie do księgi protokołów i podpisywane 
przez przewodniczącego, sekretarza i członków prezydium.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Hono-
rowego,

b) mianowanie członków honorowych,

c) przyjęcie sprawozdania Zarządu i  Komisji Rewizyjnej 
i udzielenie im absolutorium,

d) uchwalenie programu pracy i budżetu,

e) przyjęcie i  zatwierdzenie przedłożonych przez Zarząd 
instrukcji i regulaminów, 
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f) uchwalenie wniosków dotyczących nabywania, odstę-
powania lub obciążania nieruchomości Konfraterni, 

g) zadecydowanie o  przeznaczeniu majątku Konfraterni 
w razie jej rozwiązania,

h) rozpatrywanie wniosków, złożonych przez Zarząd, 
Komisję Rewizyjną lub członków, 

i) rozstrzyganie przedstawionej Walnemu Zebraniu spra-
wy usunięcia członka, zgodnie z art. 6 pkt. e.

Art. 16. Posiedzenia Zarządu i zebrania ogólne 
Oddziałów

a) Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się przynaj-
mniej raz na miesiąc pod przewodnictwem prezeski 
Oddziału.

b) Co najmniej raz na miesiąc winny się również odbywać 
zebrania ogólne, obowiązkowe dla wszystkich członków 
Konfraterni, według porządku ułożonego na posiedze-
niu Kierownictwa.

Art. 17. Asystent kościelny
Każdy stopień organizacyjny Konfraterni ma swego 

ks. Asystenta Kościelnego, którego mianuje Biskup Ordy-
nariusz Diecezji.

1) Prawa Asystenta Kościelnego:

a. Asystent Kościelny ma głos doradczy w sprawach 
organizacyjnych, decydujący w  sprawach wiary 
i moralności, 

b. może zażądać wytłumaczenia od Zarządu, gdyby 
uważał, że ten nie wykonuje swoich czynności nale-
życie,
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c. może uczestniczyć w  posiedzeniach Zarządu i  ze-
braniach ogólnych.

2) Obowiązki ks. Asystenta:

a. czuwa, by Konfraternia stała na odpowiednim stop-
niu życia duchowego i  pracy organizacyjnej i  nie 
zbaczała od myśli założycieli,

b. przynajmniej dwa razy do roku wygłasza na zebra-
niach ogólnych specjalne nauki o  zadaniach Kon-
fraterni lub przedstawia potrzeby duchowego 
urobienia członków,

c. dokonuje uroczystego przyjęcia nowo wstępujących 
członków.

Art. 18. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna, składająca się z  trzech członków, 

wybranych corocznie przez Walne Zebranie, wykonuje na-
stępujące czynności:

a) bada majątek Konfraterni i książkowość Zarządu co naj-
mniej raz na rok oraz na żądanie Zarządu, Biskupa Or-
dynariusza, względnie ile razy sama uzna za słuszne, 

b) bada roczne sprawozdania z  ogólnej działalności Kon-
fraterni, sprawozdania finansowe i projekt budżetu, przy 
czym zatwierdza lub odrzuca sprawozdania i  projekt 
budżetu; Zarząd Konfraterni obowiązany jest dostar-
czyć Komisji Rewizyjnej przynajmniej na dwa tygodnie 
przed Walnym Zebraniem powyższe materiały,

c) zgłasza na Walne Zebranie wniosek o  zatwierdzenie 
sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi.
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Art. 19. Sąd Honorowy
Sąd Honorowy, wybierany corocznie przez Walne Ze-

branie w  liczbie trzech członków, rozstrzyga spory wy-
nikające w  obrębie Konfraterni na drodze postępowania 
polubownego.

Art. 20. Prawa Konfraterni
Konfraternia stanowi osobę prawną, mogącą nabywać 

i posiadać mienie ruchome i nieruchome, jako też wyzby-
wać się go.

Art. 21. Fundusze
Fundusze Konfraterni stanowią:

a) dobrowolne składki członków, 

b) darowizny, zapomogi, zapisy testamentowe, 

c) dochody i procenty z majętności Konfraterni,

d) opłaty za naukę i utrzymanie w zakładach Konfraterni,

e) dochody z wydawnictwa, odczytów, koncertów, zbiórek 
itp. przedsięwzięć Konfraterni,

f) wpływy nieprzewidziane.
Darowizny i zapisy uczynione pod pewnymi zastrzeże-

niami otrzymują przeznaczenie zastosowane do woli ofia-
rodawców. 

Art. 22. Pieczęć
Konfraternia ma używać pieczęci z  napisem: „Kon-

fraternia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w  Łucku” (lub 
w ……).

W  środku pieczęci krzyż nad sercem otoczonym pro-
mieniami.
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Art. 22.228 Odznaka
Odznaką członków Konfraterni ma być metalowy mo-

nogram S.T.229

Art. 23. Uroczyste przyjęcie
Uroczyste przyjęcie członków ma się odbywać corocz-

nie dnia 3 października w Święto Patronki Konfraterni.
Ceremoniał ma być zastosowany do okoliczności i prze-

słany poszczególnym Oddziałom przez Zarząd Konfraterni. 

228 Błąd w tekście oryginalnym, powinno być 23.
229 Skrót odnoszący się do imienia patronki , oznacza: św. Teresa.



IX.

Ponowne zatwierdzenie  
kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus230

BISKUP ŁUCKI 
Nr 1251

Łuck, dnia 20 lutego 1939 r.

Do 
Czcigodnego Duchowieństwa 

diecezji łuckiej.

Reskryptem naszym z d. 24 lutego 1926 r.231, danym na 
imię JW. Ks. Kanonika Dr. Jana Majchrzyckiego232, udzie-
liliśmy potwierdzenia dla naszej Diecezji Dzieła Kółek św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus – przez co wznowiliśmy podob-
ny Reskrypt Naszego Poprzednika z dn. 2 grudnia 1924 r. 
(Nr 8564/24).

230 Reskrypt nr 1251 w sprawie ponownego zatwierdzenia Dzieła Kółek Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
Łuck 20 lutego 1939, [w:] „Miesięcznik Diecezjalny Łucki” 3 (1939), s. 125–126.

231 Oto treść pisma: „Do Jaśnie Wielmożnego Ks. Kanonika Dr. Jana Majchrzyckiego, Profesora 
i Kapelana Zakładu św. Teresy w Świdrze. Rozwój nader pomyślny kółek świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus w wielu diecezjach Polski i zbawienny wpływ, jaki one wywierają na po-
ziom moralny uczącej się młodzieży stanowią najpełniejszy dowód boskiego pochodzenia 
tego dzieła oraz gwarancję wielkiego rozkwitu w przyszłości dla chwały Bożej, dla zbawie-
nia dusz i dla Ojczyzny naszej. Wierzymy, iż Pan nasz Jezus Chrystus nagrodzi J. Wielmoż-
nemu Ks. Kanonikowi trudy podjęte w  zakresie tworzenia tej organizacji i  jej rozwoju. 
Przyczyniając się możliwie z Naszej strony do utrwalenia tego dzieła, niniejszym wznawia-
my reskrypt Naszego poprzednika z dn. 2 grudnia 1924 r. (Nr 8564/24) i Dzieło Kółek 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla Naszej Diecezji potwierdzamy oraz z głębi duszy błogo-
sławimy. Dan w Warszawie, dn. 24 lutego 1926 r. Szelążek Biskup” – Ks. Jan Majchrzycki, 
W jaki sposób mamy pracować w Organizacji Kółek religijnych św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
Warszawa 1934, s. 7.

232 Zob. przypis 14.
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Podobne potwierdzenie danego Dzieła wydane było 
przez innych także Najdostojniejszych Arcypasterzy 
Diecezji, jak: dla Warszawskiej Archidiecezji Reskryptem 
z  d. 18/X 1926 r. Nr 4813, dla Wileńskiej Archidiecezji – 
2/ II 1928 r. Nr 2495, dla Podlaskiej Diecezji – 5/X 1928 r. 
Nr 5420, dla Sandomierskiej – 15/X 1927 r. i in.

Na skutek uznania dla szkół powszechnych Krucjaty 
Eucharystycznej szerzony jest niekiedy pogląd, że tym sa-
mym wykluczona została możność tworzenia wspomnia-
nych wyżej Kółek. Pogląd jest mylny, ponieważ te Kółka 
nie są ograniczone do samych tylko szkół powszechnych, 
nadto mogą one istnieć jako sekcja Krucjaty Eucharystycz-
nej także w szkołach. 

Celem usunięcia wątpliwości w  danym przedmiocie, 
niniejszym ponownie zatwierdzamy dla Diecezji Naszej 
Dzieło Kółek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, udzielamy 
im z  głębi duszy błogosławieństwa pasterskiego i  najser-
deczniej zachęcamy Czcigodne Duchowieństwo do gor-
liwego zajęcia się tą sprawą, otoczenia jej swoją pasterską 
pieczołowitością, ożywienia Kółek przez swój najżywszy 
udział w ich rozwoju i działalności.

Gdzie Czcigodne Duchowieństwo udziela Swej łaskawej 
opieki, Kółka te wydają najpiękniejsze owoce dla szerzenia 
chwały Bożej, zbawienia dusz, urobienia serc młodzieńczych. 

Ojciec św. Pius XI, na prośbę JW. Kan. Majchrzyckiego, 
udzielił w roku 1926 swego błogosławieństwa dla tych Kółek, 
prowadzonych z  pozwolenia II. EE. Księży Ordynariuszy 
Diecezji.

 † A. Szelążek 
Biskup Łucki



X.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus233

[kazanie]

Szybkość, z jaką się rozszerzyło po całym świecie nabo-
żeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jest wprost cu-
downa. Już dnia 30 września 1925 roku, kiedy w uroczystej 
procesji obnoszono trumnę z Jej relikwiami w Lisieux, uli-
ce tego miasta były przyozdobione sztandarami 40 państw. 
Jej kult jest rozszerzony nie tylko w Europie, ale i w głę-
bi pustyń afrykańskich, w  Azji i  na wyspach oceanów 
najbardziej oddalonych. W  roku 1933 już liczono 500 ko-
ściołów wzniesionych pod Jej wezwaniem. Św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus niezaprzeczalnie jest świętą najbardziej 
popularną i, jak Ojciec św. Pius XI w dn. 18 maja 1925 roku 
mówił do pielgrzymów francuskich, otoczona ona została 

„huraganem chwały”. Ten triumf opanowania dusz nie zo-
stał bynajmniej powstrzymany. Z roku na rok, z kraju do 
kraju umysły ludzkie są przykuwane pięknością i prostotą 
jej nauki; serca wspaniałomyślne, serca mężczyzn, kobiet, 
dzieci, starców, serca biednych i  bogatych, serca czyste, 
serca skalane, przemieniają się i rozpalają się jej miłością.

Ta sława bez porównania  – jest to niewątpliwe – leży 
w zamiarach Opatrzności Bożej. Św. Teresa ma misję spe-
cjalną do wypełnienia. Bóg cudowny w  swych dziełach, 
a przede wszystkim w swoich świętych stawia nam przed 
oczyma swoich wybrańców ze wszystkich klas społeczeń-

233 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Kazanie, oryg. OABiMK, mps, k. 1177–1197.
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stwa, charakterem i  temperamentem bardzo się różnią-
cych. W ten sposób Bóg najlepszy wspomaga naszą słabość, 
wskazując nam na przykładach świętych, że heroiczna 
świętość nie jest jakimś ekskluzywnym przywilejem tylko 
ludzi wyjątkowych o temperamencie specjalnym, ale że we-
zwanie Pana Jezusa: „Bądźcie doskonali, jako i Ojciec Wasz 
niebieski jest doskonałym” (Mt 5, 48) jest skierowane i od-
nosi się do wszystkich wiernych bez wyjątku. W czasach, 
kiedy tak mało ludzi uważa się za powołanych do dążenia 
ku Bogu drogą wzniosłej surowości dawnych czasów, Bóg 
chce nam pokazać, że szczera miłość Boga może zastąpić 
wszystko, bo kto prawdziwie kocha Boga, nigdy nic takiego 
nie popełni, co by mogło obrazić Naszego Ojca Niebieskie-
go choćby w najmniejszym stopniu. Ta droga miłości jest 
najbardziej łatwa i najkrótsza do doskonałości. Św. Teresa, 
karmelitanka z  Lisieux, jest wymownym potwierdzeniem 
tej prawdy. Ona sama mówiła o sobie, że w Ciele mistycz-
nym Chrystusa pragnęłaby być sercem i czynić wszystko 
z  miłości, a  ta miłość Boża, matka wszystkich cnót, oka-
zywała się w niej przez tę wierność doskonałą we wszyst-
kich jej obowiązkach, przez to zupełne zdanie się na wolę 
Bożą, przez tę ufność bezgraniczną w dobroć i miłość Ojca 
Niebieskiego. Sama o  sobie mówi, że od czasu, gdy była 
trzyletnim dzieckiem nigdy nic Bogu nie odmówiła. Bóg, 
stawiając św. Teresę od Dzieciątka Jezus na ołtarzach, dał 
światu model tej doskonałości, która najbardziej jest dopa-
sowana do słabości natury ludzkiej dzisiejszych czasów.

Jedna rzecz wydaje mi się jako znak olśniewający: jest to 
kontrast pomiędzy przeogromnym wpływem, jaki roztacza 
święta Teresa na całej kuli ziemskiej, a jej życiem, które było 
tak bardzo ukryte i tak bardzo proste. „Kto się uniża, będzie 
wywyższony” (Łk 18, 14), mówi Pan Jezus. Jakże to słowo 
Ewangelii św. sprawdziło się co do litery na św.  Teresie,  
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która nigdy nie marzyła o rozgłosie, o chwale, ale żyła nie-
znana, zajęta malutkimi drobnymi rzeczami. Czyż pewnego 
dnia św. Teresa nie usłyszała niechcący, jak jedna ze sióstr 
mówiła o  niej w  kuchni: „Nasza siostra Teresa prędko 
umrze i nieraz zapytuję się, co też Matka Przełożona powie 
o niej po jej śmierci, ponieważ ta siostrzyczka, jakkolwiek 
miła, nic na pewno takiego nie zrobiła, o  czym warto by 
było opowiedzieć”.

Otóż słusznie można twierdzić, że właśnie przez swą 
pokorę i  swą prostotę dziecięcą święta Teresa najbar-
dziej podobała się Bogu. Mamy w Ewangelii św. rozdzia-
ły bardzo dobrze nam znane, które odkrywają szczególne 
upodobanie Pana Jezusa dla dzieci. Zacytuję jeden szczegół. 
Pewnego dnia, gdy Apostołowie rozmawiali o tym, kto bę-
dzie największym w królestwie niebieskim, „On przywołał 
dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powia-
dam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzie-
ci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc 
uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie nie-
bieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, 
Mnie przyjmuje” (Mt 18, 2–5). 

Prostota dziecięca jest sekretem cnoty św. Teresy. W po-
korze jest pewien wgląd w siebie dla odszukania i ocenienia 
właściwej swojej wartości. Prostota ma w sobie coś więcej 
czystego; więcej doskonałego; ona nie myśli zupełnie o so-
bie, ona działa zupełnie wprost, bez brania pod uwagę god-
ności lub niegodności; prostota idzie naprzód, ponieważ iść 
naprzód jest rzeczą zupełnie naturalną, ona odzywa się; po-
nieważ mówić i mówić w ten sposób jest rzeczą naturalną. 
Prostota jest pełna wszelkich objawów odwagi bez wahania 
się i nie zadrży wobec żadnego majestatu – nie w tym zna-
czeniu, żeby nie znała przedziału, który istnieje i żeby ona 
posuwała swą śmiałość aż do zuchwałości. Spontanicznie 



X. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – kazanie 167

pozostaje na swoim miejscu, ale każde miejsce jest jej miej-
scem i  żadne zbliżenie jej nie przeraża. Tam, gdzie poko-
ra nie posuwałaby się naprzód inaczej, jak bardzo powolnie 
i szukałaby ubezpieczeń i pozwoleń, prostota zajmuje miej-
sce to z całą szczerością i uzyskuje przyjęcie przez tę swoją 
ufność, szczerość i dobroduszność.

W  kilku słowach pragnę jeszcze położyć nacisk na 
dwie nierozerwalne cnoty, które tak pięknie praktykowa-
ła św. Teresa, a mianowicie na ufność w Bogu i gorliwość. 
Ufność. Dziecko ufa swoim rodzicom bezgranicznie. Je-
śli mu zagraża jakieś niebezpieczeństwo, szybko biegnie 
schować się u  swej matki. Ucieka się ono do opieki oj-
cowskiej, gdy potrzebuje oparcia. Czuje się ono maleńkie. 
Czuje się być kochanym. Jest ono przekonane, że jego oj-
ciec jest mocen i  może zawsze je obronić – również zda-
je się dziecko na ojca we wszystkim, beztroskie i radosne. 
Otóż Bóg kocha nas nieskończenie bardziej aniżeli rodzi-
ce – nawet najlepsi. My jesteśmy dziełem Jego rąk. On czu-
wa nad nami z subtelnością matczyną. Ten Bóg stał się dla 
nas Człowiekiem i  wiemy, w  jak wzniosły sposób stwier-
dził swoją nieskończoną miłość ku nam. Każdy z  nas 
może powiedzieć w całej pełni prawdy: „Bóg mnie kocha! 
I abym nie śmiał w to wątpić, Bóg wypisał swą miłość dla 
mnie wszędzie, na każdym miejscu i na każdej rzeczy: na 
gwieździe, która błyszczy na firmamencie niebieskim, aby 
mnie zachwycać, w promieniu słońca, który mnie ogrzewa 
i oświeca, w lazurze nieba i w obłokach, w kwiatku, który 
wydaje zapach i w każdym kęsie chleba, który spożywam, 
na moim ubraniu i na każdej cegiełce mego domu – wszę-
dzie. Jeszcze wymowniej wypisał Bóg swą nieskończoną 
miłość ku mnie łzami, potem i  Krwią Swą Przenajświęt-
szą w Betlejem, Nazarecie i na Golgocie. Pozostaje on rze-
czywiście we własnej osobie przez najbardziej wzruszający  
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i  niewypowiedziany cud we wszystkich tabernakulach 
świata, aby mi powtarzać bez ustanku, w  nocy i  we dnie, 
z bliska i z daleka – wszędzie: „Ja Cię Kocham. Patrz, jak 
Cię Kocham!”. 

Na myśl o  tych cudach miłości Bożej św. Teresa czu-
ła, jak jej serce owłada wdzięczność. Z  zupełną ufnością 
dziecka względem swoich rodziców zdawała się ona na 
swego Ojca Niebieskiego. Dlatego też nie wahała się zwra-
cać do Boga z największymi prośbami. „Dzieci – mawiała 
ona – nie zastanawiają się nad znaczeniem swych słów. Jed-
nakże, jeśliby ich ojciec albo ich matka byli wyniesieni na 
królewski tron i posiadali wielkie skarby, nie zawahaliby się 
zaspokoić pragnień swych małych istot, które kochają wię-
cej, aniżeli siebie. Aby zrobić swym dzieciom przyjemność, 
czynią nieraz rodzice szaleństwa i posuwają się aż do słabo-
ści” (Dzieje duszy, rozdz. XI).

Lubiła mówić, że małe dzieci mają prawa do śmiałości 
względem swoich ukochanych rodziców. Dlatego też nie 
lękała się prosić dla siebie o doskonałość najczystszej mi-
łości Boga i  wyrażała przed swym Ojcem niebieskim tak 
wielkie pragnienia, jak wszechświat. „Nigdy nie jest dość 
ufności względem Boga tak dobrego i miłosiernego! Otrzy-
mujemy od Boga wszystko – tyle, ile mamy nadziei”, często 
powtarzała (Dzieje duszy, rozdz. XII).

Jeśli św. Teresa prosiła Boga o wiele, to i ona ze swej 
strony pragnęła dać Bogu wiele. Jeśli miłość owładnie ser-
cem, milknie w  tym sercu egoizm, a  szuka ono wówczas 
tylko sposobów przyczynienia jak najwięcej dobra bytowi 
ukochanemu. Otóż nie można szczerze kochać Boga bez 
pragnienia, aby był On znany, kochany i uwielbiany przez 
wszystkich ludzi. Święta Teresa była rozpalona gorliwo-
ścią płomienną: „Jest tylko jedna rzecz do uczynienia tu na 
ziemi: Kochać Jezusa i zbawiać dusze, aby On był kochany” 
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(6-me lettre a  sa Soeur Celine)234. Aby zbawić jak największą 
liczbę ludzi, pragnęłaby pomnażać swe prace i trudy, łączyć 
czynności najbardziej święte. „Pragnęłabym – mówiła – 
oświecać dusze, jak prorocy i doktorzy; pragnęłabym prze-
biec cały świat dla głoszenia Twego Imienia o Jezu i zatkać 
na ziemi niewiernej Twój krzyż chwalebny. Lecz jedna mi-
sja nie wystarczałaby mi; pragnęłabym w tym samym cza-
sie głosić Ewangelię we wszystkich częściach świata i na 
wyspach najbardziej oddalonych. Pragnęłabym być mi-
sjonarką nie tylko przez kilkanaście lat, ale od stworzenia 
świata aż do końca wieków!”. Taki to wzniosły okrzyk, któ-
ry miłość Jezusa wyrywa z serca Jemu oddanej sługi.

Podziwiajmy piękną postać św. Teresy. Wzywajmy 
Ją z  wielką ufnością. Jej ręce nie ustają w  rozlewaniu do-
brodziejstw na dusze, które pokładają w  niej swe nadzie-
je. Wstąpmy do jej szkoły. Droga dziecięctwa duchowego, 
którą ona nam wskazuje jest drogą najbardziej bezpieczną 
i najkrótszą, która prowadzi do Jezusa Chrystusa! Obyśmy 
śmiało wstąpili za nią na tę drogę i doszli do miejsca chwa-
ły, gdzie święci wielbią Boga w niewysłowionej rozkoszy. 
Amen.

[† A. Szelążek, biskup łucki]

234 List św. Teresy do jej siostry Celiny.



XI.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus  
a jej „mała droga”235

[artykuł]
8 IX 1947

Doczesne bytowanie ludzi na ziemi wymaga pewnych 
urządzeń, które ubezpieczają pokojowe ich współżycie. Do 
takich urządzeń należała niegdyś w  razie zachwiania po-
koju międzynarodowego powszechnie znana neutralność. 
Szlachetne było jej zadanie, gdy miała chronić naród od 
wciągnięcia w  wiry wojenne i  zapewniała pełne bezpie-
czeństwo.

W  czasach współczesnych stała się niejednokrotnie 
płaszczem pokrywającym najpełniejszy a  tajony udział 
w tych wirach. Pojęcie neutralności weszło nawet w sferę 
spraw życiowych pojedynczych jednostek i  objęło stosu-
nek do Boga. Nosi ono miano obojętności religijnej.

Obojętność ta jest także płaszczem pokrywającym wro-
gie nastawienie względem Boga. Jest to złośliwa maska, 
która widnieje wykrzywiona zmarszczkami potępieńczych 
mąk duszy odrzuconej.

Niestety tłumy trzymają się z dala od Chrystusa, osła-
niają swe odstępstwo złudnym pretekstem, że religia 
jest sprawą osobistą, a  więc nie powinna nikogo intereso-
wać, bo w tych rzeczach człowiek jest panem niezależnym. 
[Chrystus] odsłonił szkaradę tej neutralności – potępiając 

235 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus a jej „mała droga”, tekst roboczy artykułu wysłanego do 
czasopisma „Płatki Róż”, 8 września 1947, oryg. OABiMK, rps, k. 1–9. Tekst oryginalny za-
wiera nieliczne słowa skreślone przez samego ks. Biskupa, w edycji zostały one usunięte.
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ją w mocnych słowach: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciw-
ko Mnie” (Mt 12, 30).

Wejście na tę drogę jest największym nieszczęściem, bo 
oddalenie się od Boga prowadzi do potępienia wiekuistego 
i do zatraty doczesnego szczęścia.

Patronka nasza św. Teresa od Dzieciątka Jezus, w myśl 
nauki Kościoła, przywraca dążeniom ludzkości wskazany 
przez Boga kierunek. Przebogaty jego zarys zostawił Pan 
Jezus w  znanej całemu światu mowie „błogosławieństw”. 
Silnymi rzuty zmiótł On najpierw błędne zasady, któ-
re wśród blasku materialnej kultury sprowadzały godność 
człowieka do stopnia najniższego upodlenia. Szeregiem 

„błogosławieństw” niedościgłych swoją wzniosłością zmiótł 
z powierzchni ziemi stosy śmieci, które nagromadził czło-
wiek, oddalając się od Boga przez 40 wieków swego istnie-
nia. Wyrwał, wywrócił i rozproszył – głazy przyziemnych 
upodobań, którymi szczelnie był wybrukowany szeroki go-
ściniec doczesności.

Silne dalsze uderzenia słów Chrystusowych wyzwalały 
z faryzejskich przepisów narzuconych Staremu Zakonowi 
utajone, szczytne zasady pierwotnego objawienia. A w nich 
ukazał zenit doskonałości. Blaskiem nieziemskich barw 
przed zadziwionym wzrokiem współczesności zajaśniał 
ideał doskonałości, nie jako przecudna gra kolorów, dla za-
dowolenia ponadpojęciowych przeżyć, lecz jako ścisły obo-
wiązek, do którego wezwani jesteśmy.

Wskazany przez naszą patronkę kierunek, który ona na-
zwała „moją małą drogą”, obejmuje w całej pełni te wyży-
ny ideału. Na tę drogę nas wzywa i zapewnia, że nic nie jest 
niemożliwego w tych wzniosłych dążeniach – bo przecież 
Pan nasz dał to zapewnienie: „U ludzi to niemożliwe, ale nie 
u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10, 27). „Ale 
odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). Święta patronka  
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nasza na czele swej „małej drogi” postawiła wezwanie do 
ufności, do dziecięcej ufności względem Ojca Niebieskiego, 
do prostej ufności, do zdania się na Jego wolę.

U  wejścia do bazyliki św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Lisieux widnieje na posadzce, rzucający się w oczy, na-
pis mozaikowy: „Dziecię moje, miej ufność”236. To wstęp 
do służby Panu Jezusowi w szeregach, które chcą iść ślada-
mi tej Świętej. Ale istota tej służby to wskazane przez nią 
zadanie jej istnienia w tym życiu, a nawet w niebie: „Ja czu-
ję – mówiła ona przed swą śmiercią – że moje posłannic-
two teraz dopiero się zaczyna, posłannictwo, aby pociągać 
do miłości Boga, jak ja Go miłuję; udzielać ludziom moją 
małą drogę ufności i zdania się na Boga (de confiance et ďa-
bandon). Chcę spędzać swe życie w [niebie na czynieniu do-
brze na ziemi]”.

[† A. Szelążek, biskup łucki]

236 Napis ten w bazylice św. Teresy od Dzieciątka Jezus biskup A. P. Szelążek miał okazję wi-
dzieć osobiście podczas swych podróży do Lisieux.



XII.

Deszcz róż237

[artykuł]
27 IX 1947

Królowa kwiatów została zaszczycona najwyższym do-
stojeństwem, gdy ją zaliczono do symbolów w służbie Bożej. 
Z jej natury coś ją wiąże z nadziemskim światem. Harmonijny 
układ linii przy barwie zazwyczaj płomiennej wyraża umiar 
czynów, które skąpane we Krwi Serca Jezusowego niosą lu-
dziom ożywczą i zbawczą woń odrodzenia. Jej płatki o barwie 
złota ścielą się u stóp Maryi z Lourdes, zwiastując nowe świa-
tła z Niebios i niezliczone dobrodziejstwa, którymi nieustan-
nie ocierają łzy na tym padole płaczu.

Wstawiennictwo Maryi sprawiło, że zaczął spływać przez 
dłonie świętej patronki naszej posiew róż w postaci tłumnych 
nawróceń do Boga, a  także cudownych uzdrowień, które są 
widomymi znakami spełnienia się słów Chrystusowych: „Oto 
ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”238.

Znają starożytni poeci nawalne deszcze idące ze stropów 
podniebnych, a nawet deszcze złote, które pieściły wyobraź-
nię szerokim rozwarciem podwoi rozkoszy bez miary. Znali 
starożytni kaskady drogocennych metali, spływające potoka-
mi do skarbnic, które pozwalały tworzyć sławne na cały świat 

237 Deszcz róż, tekst roboczy artykułu wysłanego do czasopisma „Płatki Róż”, Zamek 
Bierzgłowski 27 września 1947, oryg. OABiMK, rps, k. 1–12. Tekst oryginalny zawiera wie-
le skreślonych fragmentów przez samego biskupa A. P. Szelążka, w edycji zostały one usu-
nięte. Na pierwszej stronie rękopisu spotykamy adnotację ks. biskupa: „Brulion artykułu, 
posłanego do Otorowskiej, dla umieszczenia w wydawnictwie: «Płatki róż»”. 

238 Mt 28, 20.
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luksusowe uczty, a ich uczestnikom dawały możność zatapia-
nia roziskrzonego wzroku w puchary falernu.

Kwiecisty deszcz, którym św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
zrasza zamarłe serca i wskrzesza do nadziemskiego życia, od-
biega o całe niebo od zwodniczych marzeń ziemskich. Lecz 
ten posiew róż nie jest pustym dźwiękiem. O tym świadczą 
tysiące „uprzywilejowanych” przez naszą patronkę. Nieprze-
rwaną falą płyną radości wyższe nad wszystko, czym szczy-
cić się może doczesność, niespodziane a  żywe oświecenia 
i tajemnicze natchnienia skojarzone z heroicznymi porywami 
duszy do bohaterskiej ofiary z własnego życia. 

Duchowa atmosfera przepojona miriadem najmilszych 
przeżyć po tym deszczu róż musi wydać w blaskach słońca 
sprawiedliwości przecudną wstęgę tęczową, która opasze fir-
mament myślowy. Dalekim jednak od rzeczywistości jest po-
gląd, że te blaski kryją całą doniosłość posłannictwa naszej 
Świętej. Nie upatrujmy w  tych blaskach kresu dążeń. Roz-
koszna kołysanka najświętszych nawet uczuć – daleką jest od 
świętej, ale surowej drogi zbawienia na czas pielgrzymowania 
ziemskiego. 

Ta kołysanka nie porwie na te wyżyny, które przeczuwał 
poeta i wyznaczył na ostateczny cel dążeń umiłowanej przez 
siebie duszy:

„Ją słońca drogi mlecznej nie omylą,
Zdziwiona blaskiem, będzie się podnosić
Jako harmonii lekkiej głos, bez końca
Ze słońc, na wielkie słońca i nad słońca”

(J. Słowacki, Beniowski, pieśń II, w. 50).

Ta kołysanka może zrodzić stan zadowolenia, jaki zrodzi-
ły w duszach opowiadania  Apostołów podczas Przemienie-
nia Pańskiego, tak naturalne, a tak dalekie od grozy zbliżającej 
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się męki Chrystusowej – postanowienie: „Panie dobrze nam 
tu jest... Uczynimy...”239.

I  jakkolwiek w wielu miejscach wskazuje Pismo św. nie-
zmierną słodycz obcowania z Bogiem, jak Ps 33, 9: „Zobacz-
cie, jak dobry jest Pan”, to jednak ważny współczesny teolog 
waży się ostrzec, że „niekiedy zaistnieć może pewna przeciw-
ległość między rozkoszowaniem się w rzeczach boskich z jed-
nej strony, a poznawaniem Boga, tak dalece, że zjednoczenie 
z Bogiem może grozić przerodzeniem się w czułostkowość”.

Może tęczowe blaski „małej drogi” św. Teresy przydat-
ne są na początkowy okres dążeń po drodze doskonałości, 
w  myśl wskazań św. Piotra Apostoła: „Pragnijcie duchow-
nego, nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzra-
stali ku zbawieniu” (1 P 2, 2). A przecież mamy mieć przed 
oczyma dalszy cel, cel wytknięty przez tegoż Apostoła: „Je-
steście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, na-
rodem świętym,... abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, 
który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego świa-
tła” (1 P 2, 9). Surowość drogi zbawienia nie pozbawia nas 
szczęścia, które jest udziałem dusz świętych. Wszak – gdzie 
jest Chrystus Pan dla dusz wybranych, tam są prawdziwe nie-
biosa – one nie dają nam jeszcze chwały wiekuistej, którą Pan 
Bóg zachowuje dla życia pozagrobowego, bo jeszcze jesteśmy 
na polu zasług.

Jeszcze mamy dzierżyć tęczową wstęgę cnót, aby ją zło-
żyć u stóp majestatu Bożego. Znajdą się w niej zasadnicze 
cnoty, jak w  tęczy barw – siedem, a  więc: wiara, nadzieja, 
miłość i  kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrze-
mięźliwość i męstwo. Tam fiolet pokuty, obok purpury ofiar 
zadośćuczynienia za świat pogrążony w grzechach, kojarzy 
się z błękitem modlitwy opartej o wiosenną zieleń nadziei. 

239 Mt 17, 4.

XII. Deszcz róż
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Tam owoce znojnej pracy, znaczone żółtą barwą łanów zbo-
ża, radują duszę i niosą pewność wypoczynku pod gwieździ-
stym szafirem Ojczystego nieba. A ten widok tajemniczych 
wszechświatów porwie duszę do szukania obrazu szczęścia 
bez miary w skupiającej wszystkie barwy gwiazd. 

A potem jeszcze rozwijać mamy skrzydła do lotu w kra-
iny, gdzie utęskniony wzrok wiary widzi ideał świętości.

Skoro obecność Pana Jezusa wśród nas tworzy na ziemi 
istotę niebios, trzeba, aby go otaczały rzesze świętych, chó-
ry o anielskiej czystości, dusze płonące seraficzną miłością, 
tym wyróżnione, że zawierają w sobie współukrzyżowanie 
ze Zbawicielem. Św. Franciszek Seraficki240 zaszczycony 
stygmatami Pana Jezusa jest prototypem członków tego or-
szaku niebian na ziemi. Przed nim ten stopień miłości Bożej 
za wzór postawił św. Paweł... Z Nim, wprawdzie niewidocz-
ne dla oka ludzkiego, posiadać powinniśmy te same stygma-
ty, które nas łączą z Ukrzyżowanym. 

Zadania czcicieli św. Teresy w służbie Bożej wychodzą 
znacznie poza granice osobistych – choćby najświętszych 
zainteresowań. Wskazał je św. Piotr w  przytoczonych po-
przednio słowach. Jeżeli naprawdę kochamy Boga – to mu-
simy wszystko uczynić, aby Go wszyscy ukochali. Nie na 
próżno jesteśmy „rodzajem, kapłaństwem duchowym”, 
a  więc Apostołami Chrystusowymi. Nieś rzeszo święta te 
skarby duchowe, które ci Chrystus powierzył, nieś do twej 
rodziny, do ogniska domowego, do tych kół koleżeńskich, 
w których się obracasz, nieś przykładem świętości, nieś sło-
wem gdzie można, nieś nieprzerwanym pasmem modlitwy. 
Bóg Ci błogosławić i pomagać będzie.

[A. Szelążek, biskup łucki]241

240 Seraficki – określenie św. Franciszka z Asyżu, zob. przypis 184.
241 Na pierwszej stronie tekstu znajduje się skrócony podpis ks. biskupa.



Zgromadzenie Sióstr  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Zgromadzienie jest instytutem zakonnym habitowym, 
założonym 1 sierpnia 1936 roku przez Sługę Bożego księ-
dza biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Zgromadzenie powsta-
ło na terenie diecezji łuckiej na Wołyniu (obecnie Ukraina), 
której biskup A. P.  zelążek był ordynariuszem, tam też po-
dejmowało pierwsze swoje zadania. W czasie wojny siostry 
zostały przesiedlone na tereny obecnej Rzeczpospolitej 
Polskiej i  rozpoczęły realizację swej misji w  nowej rze-
czywistości. Założyciel wskazał siostrom, by w kroczeniu 
do świętości drogą rad ewangelicznych czerpały przy-
kład i wzór od patronki – św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Pod jej szczególną opiekę powierzył powstałe zgromadze-
nie zakonne, którego hasłem przewodnim stały się słowa 
świętej Patronki „SZERZYĆ MIŁOŚĆ DLA NAJWYŻ-
SZEJ MIŁOŚCI” i które stara się całą swoją działalnością 
szerzyć ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus zawarte-
go w „małej drodze”, czyli drodze dziecięctwa duchowego. 
Fundamentem tej duchowości jest głęboka wiara i zupełne 
zdanie się na Boga.

W  misji realizowanej dla dobra Kościoła i  zbawienia 
dusz siostry podejmują pracę katechetyczną i wychowaw-
czą wśród dzieci i młodzieży, prowadzą placówki oświato-
wo-wychowawcze. Wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci 
z rodzin trudnych i niepełnych poprzez prowadzenie świe-
tlicy środowiskowej oraz pogotowia interwencyjnego. 

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
za przykładem swego założyciela Sługi Bożego biskupa 
Adolfa Szelążka, szerzy duchowość Patronki i  Opiekunki  



poprzez każdą podejmowaną działalność, zaszczepiając jej 
ducha w sercach tych, do których Opatrzność Boża pośle 
siostry.

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
prowadzi proces beatyfikacyjny Sługi Bożego biskupa 
Adolfa Piotra Szelążka. Osoby, które za jego wstawien-
nictwem otrzymały szczególne łaski od Boga, proszone są 
o kontakt:

Postulacja ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka
s. Hiacynta Augustynowicz CST
ul. Rydygiera 21a,
87-100 Toruń 
e-mail: s.hiacynta@wp.pl

Zainteresowanych postacią Sługi Bożego i  pracami 
związanymi z  prowadzonym procesem beatyfikacyjnym 
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

www.biskupszelazek.republika.pl

Zainteresowanych charyzmatem Zgromadzenia Sióstr 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz prowadzonymi dzieła-
mi zapraszamy na stronę:

www.terezjanki.pl lub do napisania do nas:

Dom Generalny Zgromadzenia
ul. Ejsmonda 17, 05-807 Podkowa Leśna
e-mail: cst@wa.onet.pl
tel.: 22-758-99-97

Dom Nowicjatu
Rychnowo 37, 14-106 Ostróda 1
e-mail: cst_rychnowo@vp.pl 
tel.: 89-647-21-42



Zdjęcie m. Agnieszki od Jezusa zrobione podczas jej jubileuszu 
50-lecia ślubów zakonnych, przesłane ks. biskupowi A. P. Szelążkowi 

na pamiątkę tego wydarzenia.





Obrazek podarowany ks. biskupowi A. P. Szelążkowi 
przez m. Agnieszkę od Jezusa wraz z modlitwą 

do św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz odręcznie napisaną dedykacją.



Strona tytułowa opakowania, w którym zostały 
przesłane do Rzymu prośby, zebrane z całej diecezji łuckiej 

o ustanowienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej..



Wygląd wewnętrzny 
opakowania. 
Dzieło zostało 
wykonane przez 
uczennice ze 
szkoły zawodowej
Sióstr Opatrzności 
Bożej w Dubnie, 
pod kierunkiem 
s. Joanny 
Michalewskiej, 
przełożonej wspól-
noty. 
Wokół Orła Polskiego 
widnieje podpis: 
Exécuté par les élèves 
de l’école professionnelle 
de la divine Providence. 
Sous la direction delà 
supérieure soures Jeanne 
Michalewska. Volhinie.



Prośba o ustanowienie 
św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus patronką diecezji
łuckiej na Wołyniu, 
podpisana przez Janusza 
i Annę Radziwiłłów: 
Parafianie kolatorowie 
Kościoła Kolegiaty 
w Ołyce upadając do stóp 
Waszej Świątobliwości,
pokornie proszą, aby Ojciec
Święty raczył zatwierdzić 
św. Teresę od Dzieciątka Jezus
Patronką Diecezji Łuckiej..

Prośba o ustanowienie 
św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus patronką diecezji
łuckiej na Wołyniu, 
podpisana przez kapłanów
i parafian z Kowla 
oraz ubogacona pieczęcią
proboszcza parafii 
kowelskiej ks. Feliksa 
Sznarbachowskiego, 
protonotariusza 
apostolskiego, 
prałata dziekana kapituły 
ołyckiej.



Prośba o ustanowienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
patronką diecezji łuckiej na Wołyniu, 

podpisana przez ks. proboszcza parafii w Dubnie 
Bronisława Galickiego wraz z parafianami.



Ks. Jan Szych – kanclerz kurii w Łucku, trzymający w ręku 
pudełko z formularzami zawierającymi prośbę o ustanowienie 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronką diecezji łuckiej.



Zdjęcie opublikowane w „Jednodniówce” 
wydanej z okazji ustanowienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

patronką diecezji łuckiej.



Ks. biskup 
A. P. Szelążek 
podczas odwiedzin
Sierocińca 
Chrystusa Króla 
w Równem.

Strona tytułowa 
czasopisma.  
Jednodniówka 
wydana dla uczczenia 
Świętej Teresy od Dz. J. 
z okazji ogłoszenia 
jej Patronką Diecezji 
Łuckiej i Pierwszego 
jej Święta obchodzonego 
uroczyście w całej Diecezji 
Łuckiej w dniu 
3 października 1928 r.



Pierwsza strona z czasopisma „Jednodniówka”. 
Ten obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus był najbardziej rozpowszechniony

na całym Wołyniu, jak wspominają świadkowie wysiedleni z tamtych 
terenów, w każdym domu był obraz św. Teresy, 

wszyscy ją znali i żarliwie się do niej modlili.



Ks. biskup 
A. P. Szelążek 
obecny na uroczystym
poświęceniu kościoła
w Kiwercach 
10 września 1933 r.

Krzyż biskupi 
ordynariusza diecezji 
łuckiej na Wołyniu –
ks. biskupa 
A. P. Szelążka. 



Krzyż biskupi ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu – ks. biskupa 
A. P. Szelążka. W środku znajdują się relikwie różnych świętych 

i błogosławionych. W centralnej części krzyża znajduje się fragment 
welonu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, następnie relikwie 

św. Jakuba Apostoła, św. Joanny Francuskiej (d’Arc), dziewicy, 
św. Teresy z Àvili, dziewicy. W lewym ramieniu krzyża są relikwie 

św. Wojciecha, biskupa i męczennika i św. Tomasza Apostoła, 
a w prawym św. Anzelma, biskupa oraz św. Juliana, pustelnika.



Wycieczka alumnów
i profesorów 
seminarium do lasu 
w Żydyczynie, 
w której uczestniczył
także ks. biskup 
A. P. Szelążek.

Strona tytułowa 
Konstytucji 
Zgromadzenia 
Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, 
założonego 1 sierpnia 
1936 r. przez 
ks. biskupa 
A. P. Szelążka.



Relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus przechowywane w kaplicy 
domu głównego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

w Podkowie Leśnej. Są szczególną pamiątką po założycielu zgromadzenia,
który otrzymał je od m. Agnieszki o Jezusa.
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