
MAŁA DROGA 
ŚWIĘTEJ TERESY Z LISIEUX

Konferencje z lat siedemdziesiątych 
o życiu wewnętrznym

ks. Tadeusz Dajczer

Wydawnictwo FIDEI 
Warszawa 2021



© Copyright by ks. Leszek Pliszka  2021

Zdjęcie na okładce: 
Andrzej Wawrzusiszyn
www.fotografianatura.pl

Wydanie II, poprawione i uzupełnione

Redakcja i korekta: Zespół redakcyjny

ISBN: 978-83-64940-57-6

Wydawnictwo FIDEI
ul. Truskawiecka 5
02-929 Warszawa
tel./faks: (22) 642 12 45
wydawnictwo@fidei.pl
www.fidei.home.pl

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 30.06.2021/Nr 2340/D/2021



5

OD REDAKCJI

Treści składające się na publikację „Mała droga św. Te-
resy z Lisieux” są zbiorem konferencji z zakresu życia we-
wnętrznego1 wygłoszonych przez ks. Tadeusza Dajczera 
w latach siedemdziesiątych w Warszawie. Ich słuchacza-
mi było grono kilkunastu osób, w większości studentów, 
zainteresowanych pogłębieniem swojej wiary. 

Ksiądz  Tadeusz  Dajczer (1931–2009) był badaczem 
i pasjonatem życia wewnętrznego. Od roku 1975 jego 
poszukiwania duchowe koncentrowały się na danej 
Kościołowi za pośrednictwem św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus tzw. małej drodze. Sama święta definiowała ją jako 
drogę dziecięctwa duchowego, drogę ufności i całkowi-
tego zdania się na Boga2. Niniejsze konferencje zawierają 
twórczy do niej komentarz, którego celem nadrzędnym 

1  Określenia życie wewnętrzne, w znaczeniu życia duchowego, uży-
wamy konsekwentnie za ks. Tadeuszem Dajczerem, który posługiwał 
się nim wzorem uznanych autorów duchowych, w tym sługi Bożego 
ks. Aleksandra Żychlińskiego (1889–1947), wybitnego znawcy życia 
duchowego, którego ks. Dajczer szczególnie cenił.
2 NV 17 VII.



jest pociągnięcie słuchaczy ku Bogu, zafascynowanie Nim 
i podprowadzenie pod radykalny wybór Go w swoim 
życiu. Ta niepozorna książeczka zawiera ku temu war-
tościowe wskazówki. 

Pierwsze jej wydanie powstało dzięki temu, że konfe-
rencje ks. Dajczera były nagrywane, spisane i zredagowa-
ne, a następnie złożone w postaci skryptu. W wydaniu 
drugim poddano je kolejnej redakcji, ograniczającej się 
do niezbędnych poprawek stylistycznych i interpunkcyj-
nych oraz dodano wykaz skrótów i przypisy. Zmieniono 
również podtytuł. 

Cieszymy się z udostępnienia Czytelnikom być może 
najstarszych z zachowanych wypowiedzi ks.  Tadeusza Daj-
czera odnoszących się do praktyki życia wewnętrznego.



III. 
BYĆ 

CHRZEŚCIJANINEM

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

1Kor 13,13
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Jakie jest miejsce Chrystusa w naszym życiu? Jak po-
winno wyglądać życie chrześcijanina? Czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że prawdziwe życie chrześcijańskie zaczy-
na się dopiero od pracy nad sobą, od życia wewnętrzne-
go, od zaangażowania się, od momentu, kiedy ustawimy 
Jezusa Chrystusa w c e n t r u m  naszego życia? Że chrze-
ścijaninem jest ten, kto na serio traktuje Ewangelię? 

„Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, 
którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, któ-
rzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak, 
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie 
posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego 
nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata”15.

Czas w naszym indywidualnym wymiarze jest krót-
ki. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie Chrystus, ale dla nas 

15 1Kor 7,29-31.



śmierć jest spotkaniem z Nim. Dlatego musimy żyć tak, 
jak mówi święty Paweł. 

Sprawy ziemskie nie powinny dotykać nas zbyt moc-
no. Jeśli płacz – to tylko „na powierzchni”. Jeśli radość 
– to niezbyt absorbująca, bo w perspektywie jest inna 
radość, ważniejsza. Wszystko, czym żyjemy na co dzień, 
powinno być podporządkowane ewangelicznej obecno-
ści Chrystusa; prace, obowiązki rodzinne, miłość, każde 
spotkanie z bliźnim – przeżywane w sensie chrystocen-
trycznym. Wtedy będzie nam łatwiej.

Pan Bóg odbiera czasem coś człowiekowi: stanowisko, 
jakieś dobro materialne, kogoś z najbliższych… My sami 
rzadko potrafimy wyrzec się czegoś w życiu. Człowiek 
sam wprowadza się w stan, w którym coraz trudniej mu 
zrezygnować z kariery, z samochodu, z podróży zagra-
nicznych, z gonitwy za dodatkowymi zarobkami… A prze-
cież mamy żyć tak, jakbyśmy nie używali tego świata, 
posiadać tak, jakbyśmy nie posiadali. 

Chrystocentryzm w naszym życiu ustawia wszystko 
w odpowiednich proporcjach, wyzwala człowieka, uczy 
go żyć w pełni wiarą, nadzieją i miłością. Tylko wtedy 
można naprawdę być chrześcijaninem.
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