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Teresa pochodzi³a z rodziny wielodzietnej. Oprócz czterech starszych sióstr, które wst¹pi³y do 
klasztoru i odegra³y istotn¹ rolê w jej ¿yciu i po jej œmierci, Teresa mia³a jeszcze czworo rodzeñstwa, 
które zmar³o w m³odym wieku. Byli to: Maria Helena (13.10.1864-22.02.1870), Maria Józef Ludwik 
(20.09.2866-14.02.1867), Maria Józef Jan Baptysta (19.12.1867-24.08.1868) i Maria Melania 
Teresa (16.08.1870-08.10.1870)

Maria od Najswietszego Serca OCD

Maria Martin, najstarsza siostra i matka chrzestna Teresy urodzi³a siê w 

Alencon 22 lutego 1860 roku. Po wst¹pieniu Pauliny do Karmelu przejê³a 

opiekê nad ma³¹ Teres¹. Wst¹pi³a do Karmelu 15 paŸdziernika 1886 roku, jako 

druga z sióstr Martin (po Paulinie). Od 1925 roku cierpia³a na reumatyzm, 

który nie pozwala³ jej chodziæ. Zmar³a 19 stycznia 1940 roku.

Maria od Najœwiêtszego Serca by³a jedn¹ z tych, które najpe³niej pozna³y 

tajemnicê ³aski Teresy. Winniœmy jej wdziêcznoœæ gdy¿ to dziêki jej 

naleganiom, pod koniec 1894 roku matka Agnieszka od Jezusa nakaza³a 

Teresie spisanie wspomnieñ z dzieciñstwa (wspomnienia te sta³y siê póŸniej 

rêkopisem A). To równie¿ na jej proœbê Teresa napisa³a we wrzeœniu 1896 roku 

przepiêkny list, który stanowi obecnie rêkopis B.

Maria od Najœwiêtszego Serca pomaga³a wytrwale matce Agnieszce w 

przygotowaniach do beatyfikacji Teresy.

Agnieszka od Jezusa OCD

Paulina Martin, druga z dziewiêciu dzieci Pañstwa Martin, urodzi³a siê w 

Alencon 7 wrzeœnia 1861. Po œmierci matki, Zelii Martin, opiekowa³a siê ma³a 

Teres¹ a¿ do momentu wst¹pienia do Karmelu 2 paŸdziernika 1882. 

Wielokrotnie pe³ni³a w nim funkcjê prze³o¿onej, 31 maja 1923 roku papie¿ 

Pius XI mianowa³ j¹ do¿ywotnio prze³o¿on¹ Karmelu w Lisieux. Zmar³a 28 lipca 

1951 roku po ciê¿kiej chorobie.

To dziêki matce Agnieszce od Jezusa, Teresa zaczê³a pisaæ tekst stanowi¹cy 

dzisiaj rêkopis C. To równie¿ dziêki niej ju¿ rok po œmierci Teresy 30 wrzeœnia 

1898 roku ukaza³y siê Dzieje duszy. Przekonana o wielkoœci Teresy pracowa³a 

bez wytchnienia i z pe³nym oddaniem aby kanonizacja Teresy mog³a siê odbyæ 

naj najszybciej.

Pomimo swych ograniczeñ, matka Agnieszka zas³uguje z ca³a pewnoœci¹ na 

wdziêcznoœæ koœcio³a powszechnego. To dziêki jej staraniom, jej g³êbokiej 

intuicji œwiat móg³ poznaæ przes³anie, które Teresa zawar³a w swych 

rêkopisach.

Franciszka Teresa BMV

Leonia Martin, trzecie dziecko Ludwika i Zelii Martin, urodzi³a siê w Alencon 3 

czerwca 1863 roku. Od samego pocz¹tku by³a dla wszystkich Ÿród³em 

zmartwienia i k³opotów z racji na swe s³abe zdrowie i wra¿liwy charakter. 

Wst¹pi³a najpierw do klarysek w Alencon (1886) póŸniej podjê³a kilka 

nieudanych prób u Wizytek w Caen. Teresa obserwowala z karmelu perypetie 

swojej  siostry i przed œmierci¹ powiedzia³a do siostry Marii od Najœwiêtszego 

Serca: „po œmierci sprawiê, ¿e wst¹pi do Wizytek i ju¿ tam pozostanie”. 

Proroctwo Teresy spe³ni³o siê i Leonia wst¹pi³a ostatecznie do Wizytek w Caen 

29 stycznia 1899 roku i prze¿y³a tam ponad 40 lat. Im bardziej jej siostra Teresa 

by³a znana tym bardziej Leonia stara³a siê ukryæ. By³a przyk³adem 

autentycznego wzrostu duchowego. Od 1927 roku jej zdrowie zaczê³o siê 

pogarszaæ. Zmar³a 16 czerwca 1941 roku. 

Genowefa od œwiêtej Teresy

Celina Martin, siódme dziecko pañstwa Martin, urodzi³a siê 28 kwietnia 1869 

roku w Alencon. Po wst¹pieniu Teresy do karmelu sama opiekowa³a siê 

chorym ojcem a¿ do jego œmierci. Dwa miesi¹ce póŸniej, 14 wrzeœnia 1894 

roku do³¹czy³a do swoich trzech sióstr w karmelu w Lisieux. Prze¿y³a swój 

nowicjat pod kierunkiem Teresy od Dzieci¹tka Jezus, za pozwoleniem matki 

Agnieszki od Jezusa z³o¿y³a wraz z Teres¹ akt ofiarowania mi³oœci mi³osiernej. 

W ostatnich miesi¹cach choroby Teresy pe³ni³a przy jej ³ó¿ku rolê pielêgniarki.

Celina wst¹pi³a do karmelu wyposa¿ona w aparat fotograficzny. Dziêki temu 

posiadamy 47 autentycznych zdjêæ Teresy z okresu jej pobytu w karmelu. 

Odkrywamy na nich twarz Teresy pe³n¹ wdziêku i stanowczoœci. 

Celina wyda³a Rady i wspomnienia (1952). Wspó³pracowa³a wytrwale przy 

krytycznym wydaniu Listów Teresy (1948). Matka Agnieszka, przed œmierci¹, 

w³aœnie jej powierzy³a kontynuowanie prac nad wydaniem oryginalnej wersji 

Rêkopisów Teresy (1956). W 1957 roku Celina mia³a okazjê z³o¿yæ swoje 

œwiadectwo na procesie  beatyfikacyjnym swoich rodziców.

Siostra Genowefa od œwiêtej Teresy zmar³a po d³ugich cierpieniach 25 lutego 

1959 roku.

Teresa od Dzieci¹tka Jezus i od Œwiêtego Oblicza OCD

Teresa Martin, dziewi¹te dziecko Ludwika i Zelii Martin, urodzi³a siê 2 stycznia 

1873 roku w Alencon. W dzieciñstwie wra¿liwa i chorowita, dwukrotnie 

zosta³a cudownie uzdrowiona (uœmiech Najœwiêtszej Marii Panny, w niedzielê 

Zes³ania Ducha œwiêtego, 13 maja 1883; ³aska Bo¿ego Narodzenia, 25 grudnia 

1886). W 1888, po wielu staraniach, w wieku 15 lat wst¹pi³a do karmelu w 

Lisieux. 

Na proœbê matki Agnieszki od Jezusa pod koniec 1894 zaczê³a spisywaæ 

wspomnienia z dzieciñstwa, które stanowi¹ obecnie rêkopis A. W 1896 

kontynuowa³a pisanie wspomnieñ na proœbê matki Marie de Gonzague 

(rêkopis C). List napisany do siostry Marii od najœwiêtszego Serca stanowi 

obecnie rêkopis B. 

Zmar³a po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie 30 wrzeœnia 1897 roku. Zosta³a 

beatyfikowana 1923 roku i kanonizowana 1925 roku.

O
d

 le
w

ej
: M

ar
ia

, P
au

lin
a,

 C
el

in
a,

 T
er

es
a

Maria MARTIN 1860-1940

Paulina MARTIN 1861-1951

Leonia MARTIN 1863-1941

Celina MARTIN 1869-1959

Teresa MARTIN 1873-1897

SIOSTRY TERESY
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