
"H. Teresia van Lisieux en de Missie" 
5de zondag van de Veer-gdagen-jd - 26 maart 2023 

Citaten vanuit de conferen7e: 

1) "Elke gedoopte man en vrouw is een missionaris". - (Paus Franciscus)  
"Missie gaat niet in de eerste plaats over wat we doen maar wie we zijn,  
niet zozeer over voeten als wel over het hart." 
 
2) "Naarmate hun relaCe met God sterker is en ze meer branden van verlangen  
dat alle mensen gered worden, nemen zij op zich voor de missie van Christus."  
- ( P. Rafal, karmeliet - secretaris voor de monialen). 

 
3) "De EucharisCe heeH een helende kracht die men nooit mag onderschaIen." 
 
4) "De naastenliefde kwam mijn hart binnen. Ik vergat mezelf om anderen genoegen  
te doen, en vanaf dat moment was ik gelukkig." (H. Teresia - Man. A 45v) 

 
5) "Beminnen, dat is alles geven en  zichzelf geven." (H. Teresia) 
 

 6) " De kleinste daad van zuivere liefde is van meer waarde voor de Kerk dan alle andere werken samen." - 
(OHV Johannes+) 
 
7) "Ach! ik begrijp nu dat de volmaakte naastenliefde bestaat in de fouten van anderen te verdragen, zich 
absoluut niet verbazen over hun zwakheden, en zich verheugen over de kleinste daden van deugd die ik ze 
zie doen." (H. Teresia)  
 
8)  "Wat is de macht van het GEBED toch groot! Je zou het koningin kunnen noemen,  
die elk ogenblik vrije toegang heeH tot de Koning en alles klaar kan krijgen wat zij vraagt." 
(H. Teresia - Man. C 25r) 

 

 9) "Ik zou over heel de wereld willen reizen om Uw Naam te prediken en Uw glorieus kruis te planten op 
ongelovige bodem. Maar, o mijn Geliefde, één missie alleen zou voor mijn niet voldoende zijn. Ik zou het 
Evangelie willen verkondigen op alle 5 conCnenten tegelijk en zelfs op de meest afgelegen eilanden. Ik zou 
missionaris zijn, niet slechts voor enkele jaren, maar vanaf het begin van de schepping tot aan de voleinding 
der Cjden." (H. Teresia) 

 

10) " Ik begreep dat de Kerk een hart heeH en dat dit hart brandde met liefde. Ik begreep dat het alleen de 
liefde was die de leden van de kerk deed handelen, dat als de liefde ooit zou uitsterven, de apostelen het 
evangelie niet zouden prediken, en de martelaren hun bloed niet zouden vergieten. Ik begreep dat de liefde 
alle roepingen omvaIe, dat de liefde alles was, dat zij alle Cjden en plaatsen omvaIe... in een woord, dat zij 
eeuwig was! Eindelijk heb ik het gevonden. Mijn roeping is de liefde! In het hart van de Kerk, mijn Moeder, 
zal ik de liefde zijn!" (H. Teresia) 
 
11) De enige versterving die me werd toegestaan was mijn "trots (of eigen wil) te breken".  
Dat deed me meer goed dan de lichamelijke boetedoeningen." (H. Teresia) 
 



12) "Als je het doel wil bereiken moet je er ook de middelen voor gebruiken.  
Jezus deed me verstaan dat Hij mij zielen wilde geven door het kruis, 
 en mijn smaak voor het lijden nam toe naarmate het lijden groter wordt."  
(H. Teresia - Man. A 69-70v) 

 

13) "Welnu, alles zal voor Hem zijn, alles, zelfs als ik niets zal voelen om Hem aan te bieden. Dan zal ik Hem 
dat NIETS geven" (H. Teresia) 
 
14) "Ik voel me dat mijn zending gaat beginnen om de Goede God te doen beminnen zoals ik Hem bemin en 
om mijn kleine weg te wijzen aan de zielen. Als de goede God luistert naar mijn verlangens, dan zal ik mijn 
hemel doorbrengen met goed te doen op aarde, tot aan het einde van de wereld." 

 
15) "Ik sterf niet, ik gan het Leven binnen!" 

Vragen voor PERSOONLIJKE VERWERKING: 
 
1) Wat betekent missies voor mij persoonlijk? 
2) Ben ik bewust van mijn eigen zending in de Kerk als een gedoopte?  
   Hoe heb ik het ontdekt? 
3)" God spreekt tot ons door Zijn heiligen" (Lumen Gen-um).  
Wat zegt God aan mij door het leven en leer van de Kleine Teresia? 
4) Wat is mijn houding tegenover zondaars of misdadigers?  
 Is het evangelisch, zoals die van kleine Teresia? Of net zoals iedereen. 
5) Hoe zie ik het lijden, het kruis, de dood en het eeuwig leven? 
6) Wat kan ik van kleine Teresia leren ivm. deze realiteiten van het leven? 
7) Wat zou ik deze Veer-jdagen-jd uit liefde voor Jezus laten omvormen  
     en vrucht dragen voor de Kerk en de wereld?  

  


