
MARIA DEL CARMEN ALBARRACIN PASCUAL 

 

 Urodzona w Murcia (Hiszpania), w Puerto Mazarron, 1 maja 1927 roku 

 Szósta spośród dziewięciorga dzieci 

 Ojciec Franciszek, matka Maria de  los Angeles 

 Rodzina w dobrej sytuacji ekonomicznej, ojciec był właścicielem kopalni (po latach pracy w niej i 

studiów) 

 Rodzina pobożna, mimo odległości od kościoła (6 km) często tam chodzili, co wieczór w domu 

odmawiali różaniec 

 Trudna sytuacja polityczna w Hiszpanii, muszą się często przeprowadzać, ostatecznie zamieszkują 

na wyspie Plana, blisko Puerto 

 Gdy kończy sześć lat idzie do szkoły, inteligenta, cicha, pilna, staranna, pracowita, bardzo pobożna, 

z miłością opiekuje się młodszym rodzeństwem 

 Dzieciństwo naznaczone wojną, braki jedzenia, sytuacje bombardowań, zagrożenia życia, itp. 

 Po wojnie prosi o Pierwszą Komunię Świętą. Przyjmuje Komunię św. również jej tata, mówi, że to 

„Podarunek  od mojego Boga” 

 Kiedy ma 10 lat, czyta Małą Tereskę, postanawia ją naśladować 

 Rośnie, chodzi do szkoły, pomaga w domu, itp. 

 Gdy ma 14 lat, 6 marca 1941 umiera jej tata, przeżywa to bardzo boleśnie, wtedy też doświadcza co 

znaczy mieć Boga za Ojca 

 Dom, wolontariat w szpitalu, grupa „Córek Maryi”, modlitwa przed NS za zbawienie dusz, 

umartwienia za grzeszników 

 „Mniej więcej sześć  miesięcy temu spotkałam Cię, zobaczyłam i wyraźnie usłyszałam Twój głos, 

bez zasłony świata, który wcześniej przysłaniał mi Ciebie…” – Poznaje, że Jezus jest jej Drogą,  

Życiem i Prawdą. Nawrócenie w czasie rekolekcji parafialnych 

 „Już od jakiegoś czasu wielkie pragnienia zajmują prawie całą moją wyobraźnię. To nie jest 

pragnienie, aby być dobrą, ani nawet, żeby przestać być złą. Nie. Moje pragnienia wznoszą się ponad 

to: chcę być święta, chcę osiągnąć wielką doskonałość i jakby tego było mało, zaraz przychodzi mi 

do głowy myśl, że dla żadnej innej rzeczy nie chciałeś, abym przyszła na świat, jak tylko dlatego. 

Czasami zachwycam się Twą wielką Miłością, którą mi okazujesz, Twoim zatroskaniem i 

podarunkami, którymi nieustannie obdarzasz Twoją maleńką. Ale od razu, jakby dla zawstydzenia 

tego mojego zachwytu, ogarnia mnie myśl, że niczym są one w porównaniu z tymi, które mi 

przygotowałeś na później. Myślę Jezu, że będziesz czynił we mnie cudowne dzieła, a Duch Święty 

będzie mówił przez moje usta”. – modlitwa 1942 

 Jak Mała Tereska – „chcę tak jak Tereska dążyć do nieba czyniąc dobro na ziemi” „Jednym z moich 

największych pragnień jest być zawsze dzieckiem. Jezus tak bardzo cieszy się dziećmi”. 

 Nabożeństwo do NSJ, modlitwy i ofiary za grzeszników… 

 Ukierunkowana na dzieła apostolskie (odwiedziny chorych w szpitalu) 

 Ma 15 lat, świat ją pociąga… 

 Wstępuje do zrzeszenia młodzieżowego „Młodzi Serca Maryi” zorganizowanego przez Misjonarzy 

Klaretynów (CMF), tam czuje się pociągnięta przez charyzmat Klareta i Paris 

 Rodzina radzi jej poczekać. Czeka do sierpnia 1942 roku. W między czasie pisze do Barcelony do 

Sióstr Misjonarek Klaretynek RMI, do zdjęcia załączonego do listu czesze się i ubiera „po 

dorosłemu”. 

 „Panie, chcę być cała Twoja by służyć moim braciom jako misjonarka. Nie odmawiaj mi tej łaski. 

Tego jedynie pragnę w mej młodości. Chcę być święta, aby oddać Tobie większą chwałę. Chcę być 

bardzo święta, aby zbawiać wiele dusz”. 



 Otrzymuje odpowiedź od Klaretynek, żegna się ze wszystkimi i 22 września 1942 wyrusza z 

Cartageny do Madrytu z bratem, z Madrytu do Barcelony pojedzie już sama 

 W Madrycie spotykają się z rodziną, tłumaczy im o Zgromadzeniu… 

 26 września dojeżdża do Barcelony, witają ją siostry Maria Ines Pohl i Maria Cruz Infante 

 27 września w czasie Mszy św. otrzymuje strój postulantki, wszyscy widzą ją bardzo sromną, prostą, 

pobożną, radosną i miłą 

 Często chodzi na adorację: „Nie wiem co takiego masz Jezu mój w Eucharystii, że pochłaniasz 

wszystkie moje zmysły”. 

 Prosi o przyjęcie do nowicjatu. Otrzymuje zgodę.  

 Zmiana imienia – prosi o imię Tereska (nie Teresa), siostry nie chcą się zgodzić bo to zdrobnienie… 

 18 marca 1943 roku rozpoczyna nowicjat i w chwili obłóczyn słyszy, że… otrzymuje imię Tereska 

od Świętego Jakuba Mniejszego 

 Zaczynają się bóle fizyczne. Ukrywa to ofiarując za grzeszników i jako wynagrodzenie za obrażanie 

Serca Jezusa. W końcu nie da się już bólu ukrywać. 

 W czasie przygotowania do ślubów postanawia: „Uśmiechać się zawsze” 

 Otrzymuje bardzo pozytywne opinie przed ślubami 

 Przygotowuje się przez dziesięciodniowe rekolekcje, mimo fizycznego bólu przeżywa je z całą 

głębią serca. „Jakże cierpię, Jezu mój, ale jak bardzo Cię kocham!” 

 Kilka dni przed ślubami pisze w swoim dzienniczku: „Tylko jedna sprawa mnie obchodzi: kochać 

mojego Jezusa, zbawiać dusze dl mojego Jezusa, sprawiać, by Jezus się uśmiechał, nie obrażać 

mojego Jezusa, wszystko inne, co mnie obchodzi?!” 

 10 kwietnia 1944 pierwsze śluby. „Kocham moje śluby i chcę je wypełniać, aż do śmierci, bo będąc 

ubogą odrywam się od rzeczy ziemskich; będąc czystą i niewinną upodabniam się do Jezusa i Maryi; 

będąc posłuszną wznoszę się aż do samego Boga”. 

 W październiku dostaje pod opiekę klasę przedszkolaków, całą sobą podejmuje ten apostolat, 

przygotowuje lekcje z całą starannością. 

 „Jesteśmy tylko prostymi narzędziami, a jedynym prawdziwym Mistrzem jest Jezus! Jemu należy się 

cześć i chwała. Powinnyśmy oddawać się dzieciom, robiąc wszystko co tylko możliwe, aby 

postępowały w naukach ludzkich i przede wszystkim w miłości Boga. Nie miejmy innego celu jak 

tylko to, by Bóg był we wszystkim kochany i uwielbiany…” 

 „Będę unikać tego, by przyciągać miłość dzieci do siebie”. 

 „Będę w klasie zawsze pogodna, radosna i niezmienna”. 

 Modli się za swoich uczniów i ich rodziny. Wszyscy są zadowoleni z jej pracy. 

 Ból się wzmaga, utrzymuje się wysoka gorączka i wymioty. 7 marca 1944 zostaje zawieziona do 

szpitala. Natychmiastowa operacja, ale okazuje się, że nic się już nie da zrobić. Otrzymuje tylko 

środki uśmierzające ból. 

 12 marca przyjmuje wiatyk, odnawia swoje śluby zakonne i odchodzi do Domu Ojca. Była 16.45 we 

wtorek 12 marca 1946 roku.  

 1 lipca 2010 Papież Benedykt XVI potwierdza Dekret Heroiczności Cnót Tereski. 


