
 

Zelia (1831-77) i Ludwik Martin (1823-94)  

rodzice św. Teresy z Lisieux; kanonizowani 18.X.2015 w Rzymie 
https://www.karmel.pl/swieci-malzonkowie-rodzice-sw-teresy-od-dz-jezus-zelia-1823-1894-i-ludwik-1831-1877-martin/ 

 
Z18,3- Rzeszów, ob. w ko śś. Wojciecha i St- wa BM 

 

    
Z18,1- Radomsko, wiz. i rel. w ko św. M. Magdaleny; P2600790- 12.VII.’17 

Z18,2-          „         wiz.                             „                                „ 

https://www.karmel.pl/swieci-malzonkowie-rodzice-sw-teresy-od-dz-jezus-zelia-1823-1894-i-ludwik-1831-1877-martin/


 
 

 

13 lipca - "❤Dzień Męża i Żony❤" 

 

*Nowenna do świętych Zelii i Ludwika Martin* 

 

„Bylebym tylko dostała się do nieba z moim ukochanym Ludwikiem” 

 

Wstęp 
 

Czytając korespondencję rodzinną św. Zelii i Ludwika Martin odnosi się słuszne wrażenie, że dla 

nich, mimo wielu problemów, zmartwień i trosk, których Bóg im nie szczędził , On zawsze był 

dla nich najważniejszy, zawsze Bóg i Jego prawo było na pierwszym miejscu. Nigdy też nie zwąt-

pili w Jego bezwarunkową, odwieczną, miłosierną miłość do każdego, która najpełniej się dla nich 

wyraziła w łasce uświęcenia grzesznego, słabego człowieka, w łasce świętości, której tak gorąco 

pragnęli dla siebie i dla innych. Prośmy w tej nowennie nowych świętych, by Bóg był dla nas 

najważniejszy, by On zajmował rzeczywiście pierwsze miejsce pośród wielu spraw, którymi ży-

jemy, by dzięki temu wzrosło w nas pragnienie świętości, pragnienie, które kierunkowało, nada-

wało sens życiu świętych małżonków. 

 

1 dzień Nowenny 

 

4 lipca – pierwszy dzień Nowenny 

 

Szukać i znajdować Wolę Bożą 

 

„Mój Boże, ponieważ nie jestem godna być Twoją oblubienicą, jak moja siostra, wstąpię w stan 

małżeński, aby wypełnić Twoją świętą wolę. A więc, proszę Ciebie, daj mi dużo dzieci i żeby 

wszystkie były Tobie poświęcone” 

 

“Nasze uczucia były zawsze nastrojone na jeden ton. On zawsze był moim pocieszycielem i pod-

porą. Ale kiedy przyszły na świat dzieci, nasze ideały trochę uległy zmianie, żyliśmy jedynie dla 

nich, one były całym naszym szczęściem i szukaliśmy tego szczęścia tylko w nich. Wreszcie nic 

już dla mnie nie było trudne, świat nie był już dla mnie ciężarem. Jeśli chodzi o mnie, było to dla 

mnie wielką rekompensatą, pragnęłam mieć dużo dzieci, by je wychować dla nieba.” Z listu do 

córki Pauliny (4 marca 1877) 

 

Nie jest łatwo rozpoznać wolę Bożą względem nas. Potrzeba, jak mówi św. Paweł, odnowić swój 

umysł, czyli sposób myślenia. Trzeba zacząć myśleć po Bożemu a nie po ludzku i wybrać to, co 

dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Święci Ludwiku i Zelio pragnęliście poświęcić się Bogu 

w życiu zakonnym. Gdy to okazało się niemożliwe, postanowiliście zawrzeć związek małżeński. 

Chcieliście mieć synów – kapłanów. Mieliście dwóch synów, ale nie było im dane zostać kapła-

nami. Józefa- Ludwika i Józefa – Jana Chrzciciela Bóg zabrał do siebie krótko po urodzeniu. 

 

Święci Zelio i Ludwiku Martin uproście u Dobrego Boga łaskę otwartości na wolę Bożą. 

 

Ojcze nasz… 

Zdrowaś Maryjo… 

Chwała Ojcu… 

Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami! 

 



 
 

    
Piekary Śląskie-Brzeziny, ko. NSPJ (zdj. pw) 

 

 
Ruda Śląska-Orzegów, ko. św. Michała Archanioła (zdj. pw) 



 

  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII 
 

http://nitecki.wietrzykowski.net/
http://nitecki.wietrzykowski.net/

