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Teresa Neumann, niemiecka stygmatyczka od 1926 roku, przez kilkadziesiąt lat przyjmowała tylko
Chrystusa. By wykryć ewentualne oszustwo, przeprowadzono pod okiem naukowców, często sceptyków
religijnych, specjalne badania. Mistyczki nie odstępowano na krok przez wiele tygodni. Po tych próbach
badaczom pozostawało tylko bezradnie rozłożyć ręce i uznać niewytłumaczalny charakter zjawiska. W
życiu Teresy zdarzały się także inne cuda eucharystyczne. Podczas jednej z ekstaz w domowej Kaplicy
Teresy, gdzie w tabernakulum przechowywana była Konsekrowana Hostia, świadkowie widzieli Teresę
zachowującą się tak, jakby przyjmowała Komunię św., mimo że nie było przy niej kapłana, a
zgromadzeni nie widzieli Hostii. Po chwili mistyczka oświadczyła, że właśnie przyjęła Chrystusa.
Otworzono tabernakulum. Było puste.
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Przez 35 lat jej jedynym pokarmem była Komunia święta, którą codziennie przyjmowała – biografia sługi
Bożej Teresy Neumann, niemieckiej mistyczki i stygmatyczki, ukazała się właśnie w serii Biblioteki
„Niedzieli”.

„Życie i śmierć Teresy Neumann z Konnersreuth&quot; to opowieść o życiu niemieckiej mistyczki,
spisana przez jej przyjaciółkę, Anni Spiegl. Publikacja wzbogacona została zdjęciami z Archiwum
Klasztoru w Konnersreuth. Tłumaczem polskiego wydania jest ks. dr hab. Zdzisław Małecki, autor
książek i artykułów o tematyce biblijnej.

Teresa Neumann, znana jako Teresa z Konnersreuth, urodziła się w nocy z 8 na 9 kwietnia 1898 r., była
to noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w Konnersreuth, w diecezji Regensburg, tuż przy granicy
czeskiej. Była pierwszym z jedenaściorga dzieci, których ojciec był krawcem i posiadał niewielkie
gospodarstwo rolne. Jako młoda i silna dziewczyna została przez rodziców oddana na służbę do
bogatego bauera. 10 marca 1918 r., podczas gaszenia pożaru uległa wypadkowi. Choroba rozwinęła się
aż do całkowitego paraliżu i utraty wzroku. 29 kwietnia 1923 r., w dniu beatyfikacji Teresy z Lisieux,
odzyskała nagle wzrok, a 17 maja 1925 r., w dniu kanonizacji świętej z Lisieux, została uzdrowiona z
paraliżu. W Wielkim Poście 1926 roku otrzymała dar oglądania scen z życia Pana Jezusa oraz znaki
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pięciu ran na ciele, jakie odniósł Chrystus na Krzyżu – na rękach, nogach i boku. Od 1927 r. do śmierci
w 1962 r., jej jedynym pokarmem była Komunia święta, którą codziennie przyjmowała.

Anni Spiegl w oparciu o liczne świadectwa i własne wspomnienia opisuje m. in., że przez ponad 30 lat
Teresa Neumann nic nie jadła ani nie piła. Jej jedynym pokarmem była Komunia św., którą przyjmowała
codziennie.

Po swoim uzdrowieniu Teresa Neumann prowadziła aktywne życie. Przyczyniła się do ufundowania w
Fockenfeld seminarium dla spóźnionych powołań oraz do założenia klasztoru Sióstr Karmelitanek w
Konnnersreuth.

Teresa Neumann zmarła 18 września 1962 r. Została pochowana na parafialnym cmentarzu w opinii
świętości. 13 lutego 2005 roku biskup Regensburga Gerhard Ludwig Müller, obecny prefekt Kongregacji
Nauki Wiary w Rzymie, otworzył jej proces beatyfikacyjny.

„Będąc w sierpniu 2013 r. na zastępstwie wakacyjnym w niemieckiej parafii Thiersheim, oddalonej 15
kilometrów od Konnersreuth, gdzie spoczywa Teresa, odwiedziłem jej grób i dom rodzinny. Zetknąłem
się tam z książką Anni Spiegl. Postanowiłem ją przetłumaczyć na język polski, aby polscy czytelnicy
mogli poznać jej nadzwyczajne życie kierowane łaską Bożą, jaką obdarzył Bóg Teresę i prowadził trudną
drogą cierpień, jakie przeżył Pan Jezus podczas męki i śmierci na Krzyżu” - pisze ks. Zdzisław Małecki
w Przedmowie do książki.
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