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Przedmowa 

 

 

Deszcz róż – to deszcz cudów, cudownych łask. 
Czy jest to możliwe? Deszcz cudów! To nie tylko 

możliwe, lecz także całkiem zrozumiałe. Kto bowiem 
jest ściśle zjednoczony z Chrystusem przez miłość, kto 
w swej duszy posiada samego Ducha Świętego, jest Mu 
uległy i posłuszny, ten jest zdolny uczestniczyć w mocy, 
w jaką Ojciec wyposażył Swego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Moc cudotwórcza, jaką włada Chrystus – Głowa Kościoła, 
udziela się Kościołowi jako mistycznemu ciału Chrys-
tusa i ujawnia się na ziemi wedle woli Chrystusa, zwłasz-
cza za pośrednictwem najdoskonalszych cząstek ciała 
mistycznego, jakimi są święci. 

Cudowne zjawiska i łaski, które od wieków dokonują 
się w Kościele dzięki Świętym Pańskim, mają dwojakie 
znaczenie: są znakiem świętości tych, za których wsta-
wiennictwem się dokonują, oraz nagrodą dla nich, a na-
stępnie dowodem prawdziwości i świętości Kościoła 
oraz pomocniczym środkiem, dzięki któremu Kościół 
rozwija wnikliwą działalność w krainie dusz. 
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Deszcz 

róż 

w Polsce



Nagłe uzdrowienie  

    6-letniego chłopca 

Przewielebna Matko! 

W ostatnim swym liście pisałam, że św. Tere-
nia od Dzieciątka Jezus, tak kochana w naszym 

mieście, wiele swych róż na nie spuszcza, i wspomina-
łam o nagłym uzdrowieniu znajomego nam chłopczyka. 
Dziś, spełniając życzenie Przewielebnej Matki, szczę-
śliwa jestem, że mogę jej przesłać następujący opis, 
który mi podała matka cudownie uzdrowionego dziecka. 
Jest mi ona dobrze znana, gdyż długie lata w rodzinie 
mojej posługiwała. 

Z końcem zeszłego listopada 6-letni Marian Słabo-
lepszy, po przebytych żarnicach, ciężko się rozchorował. 
Utworzył mu się bowiem ogromny wrzód na kości 
za prawym uchem. Lekarz chciał posłać dziecko do 
Poznania do szpitala, żeby operacją usunąć niebezpie-
czeństwo, ale wobec protestu matki podjął się leczenia 
małego Mariana, oświadczając, że żadnej odpowiedzial-
ności na siebie jednak nie bierze. Po kilku dniach rozciął 
wrzód, lecz dziecko tak bardzo cierpiało, że krzyczało 
z trwogi na widok doktora i nie dopuszczało go do ro-
bienia opatrunków, tak że był on zmuszony powierzyć 
wszystko matce, prosząc ją by go wezwała, gdyby nie-
bezpieczeństwo się stało jeszcze groźniejszym. Wkrótce 
rana zamknęła się, ale pojawił się nowy wrzód, większy 
od pierwszego, i choć sam pękł, i nastała chwilowa po-
prawa, wkrótce dziecko rozchorowało się na nowo. Prze-
rażająco prędko prawa część główki spuchła i dziecko 
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nie mogło poruszać szyją. W miejscu dawnych wrzo-
dów utworzyły się ogromne dwa nowe. 

Było to Boże Narodzenie. Biedna kobieta poszła do 
kościoła prosić Boga, by wziął jej dziecko do Swej 
chwały, gdyby nie miało być ono dobrym chrześcijani-
nem, ale błagała też św. Teresę od Dzieciątka Jezus (po 
kilku nowennach do niej odprawianych) o zdrowie dla 
biednej dzieciny. 

Szwagier i bratowa pani Słabolepszej przebywali właś-
nie u niej, nie wiedząc nic o cudach św. Tereni. Opo-
wiedziała im więc jej życie, pokazała obrazek i zapew-
niła, że jedynie od niej oczekuje cudu. Równocześnie 
poczuła w duszy natchnienie, by choremu synkowi po-
kazać ów obrazek z prośbą, by go pocałował, a uzdro-
wiony będzie. Dziecko z widocznym wzruszeniem kilka 
razy ucałowało obrazek świętej. Następnej nocy obu-
dziło matkę, wołając: „Mamo! Już mnie nie boli, zdejm 
mi bandaże”. 

Pani Słabolepsza sądząc jednak, że wrzody same 
pękły, nie uczyniła tego, czekając do rana. Chore bie-
dactwo głęboko wnet zasnęło. Jakież ogarnęło matkę 
zdziwienie, gdy spostrzegła nazajutrz, że główka wy-
gląda już normalnie, a obok niej leży czysty bandaż, 
bez śladu zaropienia! Puchlina znikła, a z tych strasz-
nych dwóch wrzodów pozostała tylko mała blizna. Pani 
Słabolepsza, wierząc już w cudowne uleczenie, ściskała 
główkę synka, pytając, czy naprawdę nic już nie boli, 
ale uzdrowiony malec dopraszał się tylko jedzenia, gdyż 
był bardzo wygłodzony 3-tygodniowym przymusowym 
postem. Trzeciej nocy po tym cudzie dziecko znów 
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Cudowne uzdrowienie  

11-letniego chłopca  

Synek państwa Dymowiczów, uczeń klasy I, zacho-
rował. Dostał silnej gorączki i wezwany lekarz orzekł, 

że chory ma ropę koło lewego ucha i należy jak naj-
szybciej zrobić operację. Rodzice nie mogli się na to 
zdecydować, bo bali się operacji i podróży do Lublina, 
gdzie doktor kazał zawieźć chłopca. Chłopczyk był przy-
tomny, wciąż powtarzał: „Święta Teresa mnie uzdrowi, 
mam jej obrazek pod poduszką”, i ciągle modlił się do 
świętej. 

Gdy temperatura spadła, rodzicom w serce wstąpiła 
otucha. Ale po kilku dniach gorączka znów się wzmogła. 
Było ponad 40°C. Wezwany lekarz kazał zawieźć chłopca 
do pobliskiego miasta do szpitala. „Do Lublina już za 
późno, minuty są policzone. Nie wiadomo nawet, czy 
operacja pomoże” – dodał. 

Zawieziono chłopca do szpitala. Prześwietlenie nie 
wykazało ropy w głowie, nie robiono więc operacji, ale 
stan chorego był poważny, czego nie tajono przed ro-
dzicami. Było coraz gorzej, temperatura wzrosła do po-
nad 40°C i stopniowo robiła się coraz większa. Przyszedł 
wreszcie dzień straszny. Lekarze oświadczyli, że nadziei 
nie ma, bo dziecko ma sparaliżowane ciało do połowy, 
a temperatura spadła gwałtownie do 35°C. Rodzice 
dziecka nie byli ludźmi zbyt wierzącymi, ale dali na 
mszę św. ku czci św. Teresy, idąc za radą jednej z nau-
czycielek szkoły powszechnej w Maciejowie, która ze 
swą klasą odmawiała nowenny do małej świętej na in-
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tencję wyzdrowienia biednego chłopczyny. Dziecku 
było coraz gorzej, nie mogło już mówić. Lekarze orzekli, 
że jest to ropne zapalenie całego organizmu i że zgon 
nastąpi lada chwila. Zrozpaczona matka klęczała przy 
łóżku i modliła się gorąco. I naraz stało się coś dziwnego, 
z prawego ucha chorego buchnęła ropa. W miarę jak 
płynęła, chłopcu robiło się coraz lepiej, zaczął poruszać 
rękoma i odzyskiwać powoli mowę. Wezwany lekarz 
ogromnie się zdziwił, skąd ta ropa, kiedy jej nie było 
w głowie… Do wieczora chory odzyskał władzę w no-
gach i był poza niebezpieczeństwem. Był tylko bardzo 
słaby i głuchy. Po kilku dniach powróciły siły, co budziło 
zdumienie lekarzy. Chłopca zabrano do domu, był zu-
pełnie głuchy; lekarze uważali, że słuchu już nie odzyska. 
Ale po miesiącu pobytu na wsi powróciło mu zdrowie 
i siły, powrócił i słuch. Kiedy po Wielkanocy chłopiec 
zjawił się w szpitalu celem zasięgnięcia opinii lekarskiej 
co do stanu zdrowia, uznano go za cudownie uzdro-
wionego, bo nie pozostały żadne ślady po przebytej 
chorobie. Patrzyłam na to wszystko swoimi własnymi 
oczyma. 

Ale ludzie są niewdzięczni. Każdy cud bywa przyjęty 
z entuzjazmem, a potem niewdzięczność ludzka od-
suwa go w cień. Tak było i w tym wypadku: nie ogło-
szono cudu, nie podziękowano Panu Bogu i św. Teresie. 
Czynię więc to w imieniu tych, którzy to zaniedbali. 

 
M. Tuszowska,  

nauczycielka seminarium nauczycielskiego  
w Maciejowie na Wołyniu, 15 lipca 1937 r.
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piątek, a w piątki dentysta przychodzi dopiero o 11. Sły-
sząc to, zrobiło mi się niedobrze! Jeszcze dwie godziny, 
a ból usta rozsadza! Zeszłyśmy z drugiego piętra cał-
kiem bezradne, bo najbliższy dentysta oddalony był 
o godzinę drogi. W bramie spotkałyśmy się oko w oko 
z dr. Bushem. 

– Co siostry tu robią o tak wczesnej porze? – zagadnął 
życzliwie. 
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