
M i e c z y s ³ a w  G o g a c z

Aktualnoœæ œw. Teresy
od Dzieci¹tka Jezus

P
RZECZYTA£EM raz jeszcze, po latach, Dzieje duszy œw. Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus i od Najœwiêtszego Oblicza. I ze zdumieniem uœwiadamia-
³em sobie, ¿e jest to ksi¹¿ka dla nas, dla naszych czasów, dla ka¿dego
z nas na dzisiaj. Mo¿e to, co pisz¹ œwiêci, zawsze jest aktualne w na-
stêpuj¹cych po sobie epokach. Mo¿e to, co pisz¹, jest aktualne dlate-
go, ¿e œwiêci na serio kieruj¹ siê w ¿yciu Ewangeli¹, a Ewangelia jest

propozycj¹ ¿ycia dla ka¿dej epoki, dla wszystkich czasów. Jest t¹ najtrafniej-
sz¹ propozycj¹, gdy¿ formu³uje j¹ Chrystus. I trzeba dopowiedzieæ, ¿e to Chry-
stus czyni nasze ¿ycie czymœ sensownym, czymœ aktualnym w ka¿dych czasach.
(Czymœ aktualnym, to znaczy: mieszcz¹cym siê w zmieniaj¹cych siê czasach,
czymœ ulepszaj¹cym ¿ycie i czasy). Chrystus bowiem jest drog¹ do Boga i „miej-
scem” nawi¹zania religijnych wiêzi z Bogiem.

Mêczeñstwo na co dzieñ
Codzienne obowi¹zki œw. Teresy polega³y na realizowaniu regu³y zakonnej, gdy¿
by³a zakonnic¹, i na wspomagaj¹cym realizowanie regu³y surowym regulami-
nie dnia. W naszym ¿yciu osób œwieckich codzienne obowi¹zki to prace w do-
mu i prace zawodowe. Wyznaczaj¹ one rytm dnia. Musimy wszêdzie zd¹¿yæ,
dobrze wykonaæ to, co wynika z troski o dzieci, o rodzinê, o jej wy¿ywienie.
Musimy tak¿e wykonywaæ dobrze to, czego wymaga nasz zawód i zak³ad pra-
cy. Œw. Teresa zwraca uwagê, ¿e ¿ycie klasztorne „teologowie nazywaj¹ mêczeñ-
stwem”1. Nasze ¿ycie codzienne, polegaj¹ce na realizowaniu obowi¹zków
rodzinnych i zawodowych, wyznaczaj¹cych umêczaj¹cy rytm dnia, jest nieraz
podobnie mêczeñstwem. Jesteœmy bowiem powo³ani przez Boga albo do ¿y-
cia pustelniczego w zakonie, albo do ¿ycia rodzinnego. Bóg powo³uje te¿ nie-
których mê¿czyzn do kap³añstwa. Te powo³ania utrwala przyjêty sakrament
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i okreœla to, co jest naszym umartwieniem. Okreœla to wiêc sakrament Koœcio-
³a dla ¿ycia zakonnego, sakrament ma³¿eñstwa dla ¿ycia rodzinnego, sakrament
kap³añstwa dla pe³nienia s³u¿by udzielania sakramentów jako sprawiania
w nas zbawiaj¹cej nas obecnoœci Chrystusa. A Chrystus zbawi³ nas przez mê-
kê i œmieræ na krzy¿u. Z krzy¿a i grobu przeszed³ do zmartwychwstania. Na-
sze codzienne ¿ycie jako mêczeñstwo mo¿e byæ udzia³em w mêce krzy¿owej
Chrystusa, manifestowaniem wiêc zbawiaj¹cej nas mi³oœci Bo¿ej. I z tego mê-
czeñstwa przechodzimy w ¿ycie wieczne i zmartwychwstanie.

To religijne spojrzenie na ¿ycie czyni je czymœ znoœnym. Nawet wiêcej,
czyni je czymœ radosnym, gdy pamiêtamy, ¿e ³¹czy nas z mêk¹ Chrystusa, której
moc zbawcza udziela siê nam w Eucharystii. W Eucharystii zarazem dany jest
nam sam Chrystus, Jego œwiêtoœæ i mi³oœæ.

Aby tak rozumieæ ¿ycie, trzeba mocno powi¹zaæ siê z Chrystusem. I trze-
ba Mu w pe³ni zaufaæ. Œw. Teresa pisze, ¿e „gdyby wszystkie dusze s³abe i nie-
doskona³e czu³y to, … ani jedna nie straci³aby nadziei, ¿e zdobêdzie szczyt góry
mi³oœci, poniewa¿ Jezus nie ¿¹da wielkich czynów, ale jedynie zdania siê na
Niego i wdziêcznoœci”2.

Œw. Teresa uwa¿a wiêc, ¿e bez g³êbokiego ¿ycia religijnego udrêczenia
codziennoœci zniszcz¹ mi³oœæ i radoœæ. Ratunkiem jest wiêŸ z Chrystusem, a do-
k³adniej mówi¹c, jedynie Chrystus.

Jak¿e trafnie wi¹¿e nas ta teza z prawd¹ o roli Chrystusa w naszych kon-
taktach z Bogiem. Te kontakty to realny udzia³ cz³owieka w wewnêtrznym ¿y-
ciu Boga jako Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Bóg jeden w swym istnieniu, lecz w swej
istocie stanowi¹cy Trójcê Osób Boskich, jest nieskoñczony. Jego nieskoñczone,
wewnêtrzne ¿ycie, w którym mamy uczestniczyæ, musi byæ swoiœcie dostoso-
wane do pojemnoœci cz³owieka jako bytu skoñczonego, ma³ego, ograniczonego.
To dostosowanie spe³nia siê w Chrystusie, który jest jedn¹ Osob¹ Bosk¹ o na-
turze Boskiej i ludzkiej. W Chrystusie wiêc zastajemy Boga i Jego wewnêtrzne
¿ycie, które na nasz¹, ludzk¹ miarê mo¿emy przyj¹æ w siebie, tak jak Bóg sobie
¿yczy. Nie mo¿na wiêc poza Chrystusem, i w tym sensie poza Koœcio³em, który
jest Cia³em Mistycznym Chrystusa, nawi¹zaæ bezpoœredniego kontaktu z Bogiem.
Chrystus jest wprost „miejscem”, w którym zastajemy Boga. Z tego wzglêdu tak
wa¿na jest Eucharystia i Komunia œwiêta, gdy¿ jest to znalezienie siê w nas Chry-
stusa, w którym wi¹¿emy siê z Trójc¹ Osób Boskich.

Katolicyzm udostêpnia nam w³aœnie tak wspania³¹ rzeczywistoœæ Boga.
I u³atwia nam dostosowanie codziennoœci, traktowanie jej jako umartwienia
i mêczeñstwa. Znosimy je, bo jest to nasz zespó³ znaków mi³oœci, kierowanej
w Chrystusie do Boga moc¹ Ducha Œwiêtego.

Zreszt¹ udrêcza nas nie tylko codziennoœæ. Moim np. umartwieniem ja-
ko filozofa i kogoœ religijnie ujmuj¹cego ¿ycie s¹ niekiedy czasopisma katolic-
kie w Polsce, a tak¿e homilie niedzielne i œwi¹teczne, gdy s¹ zbudowane
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z tematów wy³¹cznie psychologicznych, ekono-
micznych, spo³ecznych, historycznych, poli-
tycznych. Wola³bym g³oszenie Boga. I takim
umartwieniem s¹ publikacje ateizuj¹ce, które
dla filozofa i historyka mistyki s¹ zachêcaniem
do niepe³nej wiedzy. Nie ceniê takiej propozy-
cji. Odnoszê siê jednak z szacunkiem do osób,
które je tworz¹ i prawie p³aczê z ¿alu, ¿e nikt
nie nauczy³ ich filozofii bytu i teologii dogma-
tycznej. Te nauki ustrzeg³yby ich od g³oszenia
w doros³ym ¿yciu tak w¹tpliwych pogl¹dów.

Poprawmy to moje odniesienie do ludzi
niewierz¹cych pogl¹dem œw. Teresy. By³a ona
wychowana w religijnej rodzinie i w dobrze pro-
wadzonym klasztorze. Tak opisuje swoje uœwia-
domienie sobie, ¿e s¹ ludzie niewierz¹cy. Oto
jej tekst: „Nape³ni³a mnie … wiara, tak ¿ywa,
tak jasna, ¿e sama myœl o niebie by³a mi szczê-
œciem bez granic. Nie mog³am poj¹æ tego, ¿e ist-
niej¹ ludzie niewierz¹cy i wyobra¿a³am sobie,
¿e jeœli ktoœ przeczy istnieniu nieba, czyni to
wbrew w³asnemu przekonaniu … Jezus da³
mi poznaæ, ¿e naprawdê istniej¹ dusze bez
wiary i bez nadziei, które przez marnotrawstwo
³ask utraci³y te bezcenne skarby”3. I œw. Tere-
sa modli siê: „O Panie, … chcê Ciê przeb³agaæ
za swoich niewierz¹cych braci”4. 

Œw. Teresa uwa¿a niewierz¹cych za tych,
którzy niszcz¹ w³asne szczêœcie, którzy trwoni¹
skarb wiary i nadziei, którzy zachowuj¹ siê jak
ci, którzy wbrew rozs¹dkowi, na z³oœæ innym
i wbrew sobie, rujnuj¹ swoj¹ przysz³oœæ. S¹
podobni do tych, którzy bezmyœlnie niszcz¹
nasze klatki schodowe, windy w domach, traw-
niki, znaki drogowe i siebie u¿ywaj¹c narkoty-
ków. Niszcz¹ w sobie mi³oœæ i nadziejê. Œw.
Teresa modli siê za nich.

„Znosz¹c jedni drugich“
W spe³nianiu zwyk³ych obowi¹zków codzien-
nych zawsze spotykamy siê z ludŸmi. I œw. Te-
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W³aœnie wyjaœni³em przez telefon
prze³o¿onemu generalnemu tego
Bractwa, ¿e z racji œwiêceñ biskupich,
udzielonych dwa dni wczeœniej przez
abp. Lefebvre'a wbrew wyraŸnej wo-
li papie¿a, nie mogê dalej pozosta-
waæ w tej wspólnocie. Dla nas wszy-
stkich — owych dziesiêciu ksiê¿y
i dwudziestu kleryków, którzy mieli
w koñcu za³o¿yæ Bractwo œw. Piotra
— jedno by³o oczywiste: musimy po-
rzuciæ nasz¹ rodzinê zakonn¹, musi-
my z niej odejœæ. Ale gdzie? Czuliœmy
siê jak sieroty opuszczone przez oj-
ca, który niestety utraci³ ca³kowicie za-
ufanie do Koœcio³a konkretnego, wi-
dzialnego, i zapewnia³ sobie nastêp-
stwo swoimi w³asnymi rêkami.
W samym œrodku tego ogromnego
smutku, w którym znaleŸliœmy siê po
dokonaniu owego tragicznego aktu
schizmatyckiego, dosz³a do nas do-
bra nowina o Motu proprio Ecclesia
Dei. Jednak doœwiadczywszy w la-
tach ubieg³ych wielu rozczarowañ
w zwi¹zku z pertraktacjami abp.
Lefebvre'a z Rzymem, mieliœmy z po-
cz¹tku du¿e trudnoœci z uwierze-
niem w obietnice udzielone w tym li-
œcie papieskim. Zachêceni przez arcy-
biskupa Wiednia, kardyna³a Groera
(który przyj¹³ nas z du¿¹ ¿yczliwoœci¹
wieczorem 3 lipca 1988, udaliœmy siê
wprost do Rzymu, aby spotkaæ siê tam
z naszymi konfratrami z Francji i pro-
siæ w³adze rzymskie o zastosowanie
wzglêdem nas rozporz¹dzeñ przewi-
dzianych przez protokó³ ugody z 5 ma-
ja 1988, podpisany przez abp. Lefe-
bvre'a i kard. Ratzingera… Nigdy nie
zapomnimy tej g³êbokiej radoœci
owych dni rzymskich, kiedy mogliœmy
odprawiaæ Mszê œw. wed³ug msza-
³u z 1962 przy grobie œw. Piotra, po
zupe³nym pojednaniu z Koœcio³em.
W tamtych chwilach mogliœmy od-
kryæ, ¿e skuteczny ekumenizm nie mo-
¿e polegaæ jedynie na dyskusji teolo-
gicznej na temat fundamentalnych
ró¿nic, ale ¿e wszystkie zabiegi, które
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resa ukazuje, opisuj¹c swoje ¿ycie, jak nale¿y odnosiæ siê do spotykanych lu-
dzi, mi³ych i niemi³ych, dobrych i z³ych. Opiera na poleceniu œw. Paw³a, aby-
œmy postêpowali „z wszelk¹ cierpliwoœci¹, z pokor¹ znosz¹c jedni drugich
w mi³oœci” (Ef 4, 1–3).

Nasze odniesienie do spotykanych ludzi powinno byæ najpierw mo-
dlitw¹ za nich. W tej atmosferze modlitwy ³atwiej znaleŸæ dobre s³owo, ¿ycz-
liwe zareagowanie, ³atwiej dostrzec to, co dla kogoœ dobre. £atwiej nam
chroniæ ludzi zawsze na ogó³ s³abych, nieporadnych, obarczonych k³opotami,
a nawet cierpieniem.

Œw. Teresa pisze, ¿e wewnêtrzny poziom ludzi, poziom ich œwiêtoœci,
wyjaœniaj¹ nam kwiaty. „Wszystkie kwiaty … s¹ piêkne, … przepych ró¿ i biel
lilii nie ujmuj¹ woni drobnemu fio³kowi, nie zaæmiewaj¹ wdziêcznej prosto-
ty stokrotki … Zrozumia³am, ¿e mi³oœæ Boga objawia siê jednakowo tak w du-
szy prostej, … jak i w duszy najbardziej wznios³ej. Mi³oœæ polega na tym, ¿e
siê zni¿a … Bóg … stworzy³ dziecko, które nic nie wie … I a¿ do takich serc
zni¿aæ siê raczy”5. 

Tak¿e i my powinniœmy odnosiæ siê z mi³oœci¹ nawet do ludzi pogar-
dzanych, trudnych, „znosz¹c jedni drugich”. Œw. Teresa dodaje, ¿e „prawdzi-
wa mi³oœæ polega na ofierze i na wyrzeczeniu”6. W odniesieniach do ludzi trzeba
wiêc zapominaæ o sobie, dbaæ o czyjeœ dobro, przekraczaæ sprawiedliwoœæ na
rzecz mi³oœci. Wymaga to mêstwa, odwagi, mo¿e heroizmu, i zawsze m¹dro-
œci, czyli tej na co dzieñ umiejêtnoœci, która polega na ujmowaniu wszystkie-
go z pozycji prawdy i dobra. To dobro ma w kimœ wywo³aæ nasze do niego
odniesienie. Troska o czyjeœ dobro nie jest wiêc bezmyœlna. Jest rozpoznaniem
dobra jako skutku, który powinna wywo³aæ nasza ofiara i wyrzeczenie. Je¿eli
nie wywo³uj¹ dobra, trzeba zmieniæ przedmiot ofiarowany, którego siê wyrze-
kamy. Inaczej mówi¹c, trzeba wyczuæ, rozpoznaæ, kiedy siê uœmiechn¹æ do ko-
goœ, a kiedy z nim zap³akaæ.

Nie pojêcie, lecz ¿ywy Bóg
W zwi¹zku z cierpieniem œw. Teresa mówi, ¿e nale¿y skupiæ uwagê nie na cier-
pieniu, lecz na Bogu. £atwiej je znosiæ. Wie to, gdy¿ sama wiele cierpia³a. Do-
znawa³a bólu nie przyzwyczajona do pracy fizycznej, któr¹ musia³a wykonywaæ
w klasztorze, a ponadto z racji gruŸlicy, niszcz¹cej jej organizm. Doznawa³a te¿
udrêk duchowych. Podlega³a w¹tpliwoœciom w wierze. Uznawa³a je za skutek
pokus szatana. Cierpia³a jednak. Ratuj¹c siê, odró¿ni³a twierdzenia wiary od du-
cha wiary. Przez ducha wiary rozumia³a sta³e przekonanie, ¿e Chrystus przeby-
wa w ludziach, których spotyka. Pisa³a, ¿e widzi Go ¿ywego w duszy matki
prze³o¿onej7. Znaczy to dla nas, ¿e Chrystus nie by³ dla niej pojêciem, lecz ¿y-
wym Bogiem, mieszkaj¹cym w cz³owieku. Ratowa³ j¹ realizm wiary. A to cier-
pienie fizyczne i duchowe radzi³a uznaæ za ofiarowany Bogu dar wyra¿aj¹cy mi³oœæ.
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Delikatnoœæ dziecka
Opisuj¹c swoje dzieciñstwo, œw. Teresa mówi
nam, jak religijnie wychowywaæ dzieci. Z tego
wzglêdu ka¿da matka, wszyscy rodzice powin-
ni przeczytaæ Dzieje duszy, by uczyæ siê wy-
chowywania dzieci w ich wiêzi z Bogiem. Tylko
to wychowanie zapewnia dziecku szlachetnoœæ,
jego uczciwoœæ, odnoszenie siê z mi³oœci¹ do
Boga i do ludzi.

W religijnym wychowaniu dzieci, na
podstawie Dziejów duszy, uzna³bym za naj-
wa¿niejsze najpierw wywo³anie w dziecku tej
delikatnoœci, która polega na niesprawianiu
przykroœci rodzicom. Uczy to dzieci niespra-
wiania przykroœci Bogu. Uczy unikania grze-
chu. Œw. Teresa wprost nie mog³a prze¿yæ
sprawienia przykroœci rodzicom. Zaraz przy-
znawa³a siê do winy, zaraz przeprasza³a. Czu-
³a, ¿e to przyznanie siê do winy i jej wyznanie
jest sposobem uproszenia przebaczenia. Przy-
gotowa³o j¹ to do korzystania ze spowiedzi, do
¿alu za grzechy. Uczy³o j¹ tak¿e podejmowania
trudu walki ze swoimi wadami. I uczy³o j¹ po-
trzeby sta³ej, zgodnej z ¿yczeniami Boga wiêzi
z Bogiem. Z kolei jej modlitwa, któr¹ jako dziec-
ko zawsze odmawia³a z matk¹, uczy³a j¹ jawne-
go wyznawania Boga, tak przecie¿ dziœ
potrzebnego u nas. G³ówna modlitwa, majowe
nabo¿eñstwa w domu, gdy by³a za ma³a, by
chodziæ do koœcio³a, a czasem udzia³ w liturgii
Mszy œwiêtej, wype³nia³y jej dzieciêce myœlenie
tematyk¹ religijn¹. Za tym myœleniem sz³o dzia-
³anie. Wszystko, czym ¿y³a, dostosowa³a do ¿y-
czeñ rodziców, z czasem do ¿yczeñ Boga. I mo¿e
doznawanie czu³oœci rodziców uwra¿liwia³o j¹
na te fragmenty Pisma œw., w których prorok
Izajasz mówi, ¿e Bóg bêdzie nas pieœci³ jak „mat-
ka pieœci swe dzieci”, ¿e „zgromadzi ma³e ba-
ranki i do ³ona je przytuli” (Iz 40,11). Z tych
akcentów zbudowa³a póŸniej sw¹ „ma³¹ drogê”,
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sprzyjaj¹ zaufaniu, maj¹ równie¿ ka-
pitalne znaczenie dla jego powodze-
nia. To dlatego „celebret“ (pozwole-
nie na odprawianie Ofiary mszy we-
d³ug rytu rzymskiego obowi¹zuj¹cego
w 1962) — który zosta³ nam wrêczo-
ny dzieñ po naszym przybyciu do Rzy-
mu przez kardyna³ów: Ratzingera
i Mayera — by³ dla nas z punktu wi-
dzenia psychologicznego wa¿niej-
szy ni¿ samo Motu proprio! Odzy-
skawszy zaufanie, zabraliœmy siê
energicznie do dzie³a zak³adania na-
szego Bractwa œw. Piotra“91. 

Konferencja ks. Josefa Bisiga
w Galerii Porczyñskich w Warszawie.
Listopad 1998. 

Ju¿ w trzy miesi¹ce póŸniej (a wiêc
w niewiarygodnie szybkim tempie),
na mocy specjalnych uprawnieñ
udzielonych przez Papie¿a, zosta³o
ono erygowane przez Papiesk¹ Ko-
misjê Ecclesia Dei jako „stowarzysze-
nie ¿ycia apostolskiego na prawie pa-
pieskim“. Zadaniem Bractwa jest
uœwiêcenie kap³anów i wiernych po-
przez zachowywanie liturgicznych
i duchowych tradycji Koœcio³a ³aciñ-
skiego. Z tego powodu otrzyma³o od
Papie¿a prawo odprawiania Mszy œw.
i udzielania innych sakramentów
wed³ug klasycznego rytu rzymskiego.
Dlaczego s¹ tak przywi¹zani do tego
ostatniego? „Przede wszystkim, ta li-
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propozycjê ¿ycia religijnego dla wszystkich, ³atw¹, gdy¿ polegaj¹c¹ na pe³nym
powierzeniu siê mi³osierdziu Boga.

Wind¹ do nieba
Œw. Teresa wyjaœnia doros³ym, jak w zwyk³ych, domowych i zawodowych
czynnoœciach, realizowaæ wskazania Ewangelii, jak pog³êbiaæ swoje wiêzi z Bo-
giem. Uczy wiêc chrzeœcijañskiego ¿ycia. W jej wersji jest ono trynitarne, chry-
stologiczne i maryjne. Znaczy to, ¿e uczy nas odniesieñ do Boga Ojca, do Syna
Bo¿ego — Chrystusa, do Ducha Œwiêtego. I uczy wiêzi z Matk¹ Bo¿¹.

Œw. Teresa uczy nas realizowania wskazañ Ewangelii przyk³adem swe-
go ¿ycia religijnego. W swym ¿yciu religijnym na pierwszym miejscu ustawia
mi³oœæ. Pisze, ¿e „tylko mi³oœæ mo¿e uczyniæ nas mi³ymi Bogu i ta mi³oœæ jest
jedynym dobrem, o które siê ubiegam”8. Chce byæ mi³a Bogu. A mi³oœæ uka-
zuje jako wysok¹ górê, dosiêgaj¹c¹ nieba. I zamierza zdobyæ „szczyt góry mi-
³oœci”. Szuka sposobu zdobycia góry i znajduje go. Uwa¿a, ¿e wyniesie j¹ tam
winda. A „winda, która ma mnie unieœæ a¿ do nieba, to s¹ Twoje ramiona, mój
Jezu”9. Jezus wiêc udoskonali nasz¹ mi³oœæ i staniemy siê „mi³ymi Bogu”.

Nie oznacza to jednak ³atwego ¿ycia religijnego, bez naszego wysi³ku
i wspó³pracy z Bogiem. Œw. Teresa tak bowiem pisze do matki prze³o¿onej: „Nie
myœl, ¿e op³ywam w pociechy. O nie, moj¹ pociech¹ jest to, ¿e ¿adnej na zie-
mi nie znajdujê”10. I œw. Teresa w opisie swego ¿ycia religijnego ujawnia to, co
teoretyk modlitwy i mistyki mo¿e rozpoznaæ jako drogê oczyszczenia, oœwie-
cenia i zjednoczenia. Zarazem zdumiewa to, ¿e gdy mia³a oko³o piêæ lat, do-
k³adnie cztery i pó³, wypracowa³a w sobie pe³ne skierowanie siê do Boga. Wesz³a
na drogê oœwiecenia. Œwiadczy o tym jej niepokój, ¿e mo¿e obrazi³a Boga. Na-
zywa to niedok³adnie prze¿ywaniem skrupu³ów. Zarazem cierpi, ¿e maj¹c do-
piero piêtnaœcie lat nie mo¿e byæ przyjêta do klasztoru. W tym wst¹pieniu do
klasztoru widzi bowiem spe³nienie siê jej pe³nego oddania siê Bogu. Wstêpu-
je do klasztoru. Jej mi³oœæ do Boga nie jest jednak tylko radoœci¹. Jest, jak pi-
sze, ofiar¹ i wyrzeczeniem11. Skar¿y siê na brak pociech. Wyznaje, ¿e jest
„pozbawiona pociechy wiary”12, ¿e doznaje pokus przeciw wierze, ¿e pozosta-
je w „wewnêtrznej nocy”, ¿e „od czasu do czasu … maleñki promyk s³oñca prze-
nika moj¹ ciemn¹ noc i wtedy na jedn¹ chwilê ustaje cierpienie … Dawniej
krzy¿ taki przywiód³by mnie do rozpaczy”13. 

Poczucie, ¿e mo¿e grzechy oddzielaj¹ nas od Boga, gdy cz³owiek nie po-
pe³nia grzechów ciê¿kich, jest znakiem przebywania na drodze oœwiecenia. Na
tej drodze Bóg przystosowuje nasz¹ mi³oœæ do swojej mi³oœci. To przystosowa-
nie nazywa siê ciemn¹ noc¹. Jej znakiem jest np. brak pociech, pokusy prze-
ciw wierze, cierpienie z powodu niedoskona³ych dzia³añ. To jednak nie
wprowadza œw. Teresy w rozpacz. To tylko stanowi jej ciemn¹ noc. Ta noc mi-
ja. Znakiem kresu ciemnej nocy jest pe³na zgoda na ¿yczenia Boga, pe³ne od-
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danie siê Bogu. Nazywa siê to prostym zjedno-
czeniem, jak gdyby bram¹, przez któr¹ wchodzi
siê na drogê zjednoczenia.

I widzimy œw. Teresê w zjednoczeniu bo-
lesnym. Budzi siê w niej bowiem rozumienie mê-
ki Chrystusa. Ujawnia siê w niej dzia³anie daru
rozumu, daru Ducha Œwiêtego. Dziêki temu da-
rowi pragnie siê boleœnie bezpoœredniego wi-
dzenia Boga, pragnie siê œmierci. Œw. Teresa nie
chce jednak umrzeæ. Pisze wprost, ¿e „nie pra-
gnê ju¿ ani ¿yæ, ani umieraæ … chcê, czego On
chce; kocham to, co On czyni”14. „Nigdy nie pro-
si³am Boga, aby umrzeæ”15. Wskazuje wiêc zara-
zem, ¿e ogarnia j¹ dar m¹droœci, ¿e coraz jaœniej
widzi, jakie s¹ wobec niej ¿yczenia Bo¿e: ma tyl-
ko kochaæ Boga i ludzi. Nie tylko chce pe³niæ ¿y-
czenia Bo¿e, wie tak¿e, jakie s¹ te ¿yczenia. Sta³o
siê w niej bierne oczyszczenie woli i intelektu.

Œw. Teresa uzyskuje zjednoczenie apo-
stolskie i pozostaje pod wp³ywem daru rady. For-
mu³uje bowiem program ¿ycia religijnego dla
wszystkich, program wrêcz ³atwy, który nazy-
wa „ma³¹ drog¹”: zaufaæ Bogu jak dziecko i tyl-
ko kochaæ Boga.

Wszystkie te propozycje, zreszt¹ podobnie
jak ca³e swoje ¿ycie religijne, œw. Teresa g³êboko
wi¹¿e z Trójc¹ Œwiêt¹. Pisze w ten sposób: „O mój
Bo¿e! Trójco B³ogos³awiona, pragnê Ciê kochaæ
i staraæ siê, by Ciê kochano, pracowaæ na chwa-
³ê œwiêtego Koœcio³a ratuj¹c dusze, które przeby-
waj¹ na ziemi i wybawiaj¹c te, które cierpi¹
w czyœæcu. Pragnê wype³niæ doskonale Twoj¹
wolê”16. Zacytowany tekst niech stanowi przyk³ad
trynitarnego charakteru jej katolicyzmu.

Pisze o Jezusie i do Jezusa. Pisze, ¿e chce
„pracowaæ jedynie z mi³oœci” do Niego, by pocie-
szaæ Jego „Najœwiêtsze Serce”17. Niech to wska-
zuje na chrystologiczny charakter jej religijnoœci.

I wzruszaj¹co pisze o Matce Bo¿ej, daj¹c
miejsce w swej religijnoœci akcentowi maryjne-
mu. Oto teksty: „Pad³am na kolana przed figu-
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turgia jest bardzo jasnym i przema-
wiaj¹cym wyrazem dogmatów o Ofie-
rze mszy, zdefiniowanych zw³aszcza
na Soborze Trydenckim. Dogmaty te
mówi¹ o charakterze ofiarnym i prze-
b³agalnym oraz Realnej Obecnoœci,
która powstaje dziêki konsekracji.
W tej liturgii wyra¿ono te¿ bardzo do-
brze rolê kap³ana, a tak¿e ró¿n¹ od
niej rolê wiernych. Oto kilka powo-
dów o charakterze raczej teologicz-
nym. Istniej¹ równie¿ powody z za-
kresu duchowoœci: ta liturgia wyda-
je siê nam bardzo piêknym wyrazem
œwiêtoœci i misterium, gdy¿ Ofiara
mszy zawsze przekracza ludzkie ro-
zumienie. Jest wiêc wa¿ne, aby ta ce-
cha misterium by³a tak¿e ukazana w li-
turgii, przede wszystkim przez ciszê
kanonu, a tak¿e przez u¿ycie jêzyka
kultowego, który ró¿ni siê od jêzyka
œwieckiego… Poza tym myœlê, ¿e
dawna liturgia pomaga tym, którzy
odprawiaj¹ wed³ug nowego porz¹d-
ku, rozumieæ go w sensie tradycyjnym,
co jest rzecz¹ wa¿n¹. W pewnej
konferencji Kardyna³ Ratzinger ubo-
lewa³, ¿e reforma liturgiczna by³a zbyt
czêsto rozumiana jako zerwanie z tra-
dycyjn¹ teologi¹ Ofiary mszy. Tutaj
w³aœnie my, pozostaj¹cy przy dawnej
liturgii, mo¿emy mieæ w Koœciele
wa¿n¹ rolê, podkreœlaj¹c ci¹g³oœæ
teologii Mszy“92. „Nasz¹ racj¹ bytu —
precyzuje ks. Denis Coiffet, prze³o¿o-
ny Bractwa we Francji — jest forma-
cja kap³ana. Bractwo œw. Piotra nie
daje siê zredukowaæ do samej Mszy
œw. Piusa V. Chodzi równie¿ o wszy-
stkie inne sakramenty i ca³oœciow¹ for-
macjê kap³añsk¹“93. Kwestia innych
sakramentów (chrztu, ma³¿eñstwa…)
w rycie tradycyjnym nastrêcza pew-
ne k³opoty. „Jest z tym bardzo ró¿nie,
zale¿nie od diecezji — wyjaœnia da-
lej ks. Coiffet. — Biskup chce byæ
u siebie «szefem». Dysponuje w³adz¹
ograniczan¹ jedynie przez roztrop-
noœæ. Wszystko zatem zale¿y od nie-
go. W przypadku ksiê¿y sytuacja jest
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r¹ Maryi … B³aga³am J¹ … by nie skreœli³a ani jednej linii, która by Jej nie by-
³a mi³a … Jak¿e ja kocham Maryjê Pannê! Gdybym by³a kap³anem, jak¿ebym
o Niej piêknie mówi³a. Mówi¹, ¿e niedoœcig³a, trzeba by pokazaæ, ¿e jest ³atwa
do naœladowania. Ona jest bardziej matk¹ ni¿ królow¹. Nie trzeba … podawaæ,
¿e przez swoje pierwszeñstwo zaæmiewa chwa³ê wszystkich œwiêtych, jak
s³oñce wschodz¹ce, które gasi gwiazdy. Mój Bo¿e, jakie to by³oby dziwne. Mat-
ka, która przyæmiewa chwa³ê swych dzieci. Ja tam myœlê coœ wrêcz przeciw-
nego; wierzê, ¿e Ona w³aœnie pomna¿a blask dusz wybranych”18. 

„Mali otrzymaj¹ mi³osierdzie“
Œw. Teresa uczy realizmu, który w ascetyce nazywa siê pokor¹, uczy wiêc wier-
noœci prawdzie o nas: jesteœmy s³abi, mali, nieporadni. Nale¿y wiêc zaufaæ mi-
³osierdziu Boga. Bóg zreszt¹ wzywa nas, byœmy poczuli siê wobec Niego
dzieæmi. Œw. Teresa powo³uje siê tu na Ksiêgê M¹droœci 6,6. Wed³ug tej Ksiê-
gi „mali otrzymaj¹ mi³osierdzie”. I powo³uje siê na proroka Izajasza 46,13
i 12, wed³ug którego Bóg mówi, ¿e „jak matka pieœci swe dzieci, tak ja was po-
cieszaæ bêdê, przy piersiach was poniosê, a na kolanach bêdê siê z wami pie-
œciæ”. Bóg wiêc bêdzie nosi³ nas na rêkach, gdy Mu zaufamy. Tak przecie¿ matki
chroni¹ swoje dzieci.W swej modlitwie apostolskiego zjednoczenia z Bogiem,
œw. Teresa formu³uje dla nas ascetyczn¹ propozycjê ma³ej drogi. I tak j¹ okre-
œla: jest „to droga duchowego dzieciêctwa, … droga ufnoœci i ca³kowitego zda-
nia siê na wolê Bo¿¹”19. Proponuje wiêc postawê dziecka. Mamy ca³kowicie zaufaæ
Bogu i bezgranicznie Go kochaæ. Ta postawa dziecka, to zarazem g³êboka m¹-
droœæ. Jest ona najpierw rozumieniem, ¿e tylko mi³oœæ najlepiej wi¹¿e nas z Bo-
giem. I jest z kolei uzyskiwaniem mi³oœci. W tym jej uzyskiwaniu pomo¿e nam
Jezus, gdy¿ „nie potrzebuje On wcale naszych dzie³, lecz jedynie naszej mi³o-
œci”20. W tê nasz¹ mi³oœæ wniesie dar Swojej mi³oœci czyli Siebie Samego21. 

Œw. Teresa proponuje nam po prostu g³êbokie powi¹zanie siê z Chry-
stusem przez mi³oœæ. A gdy kochamy Chrystusa, stajemy siê Koœcio³em. Tu Chry-
stus udziela siê nam realnie w sakramentach, a przede wszystkim w Eucharystii
poprzez Koœció³ i w jego obszarze.

Œw. Teresa proponuje nam realn¹ drogê. U¿ywa nazw o treœci emocjo-
nalnej, u¿ywa porównañ. Sytuuje nas jednak w powa¿nym, g³êbokim, choæ ³a-
two podanym, m¹drym katolicyzmie: w Chrystusie i w Koœciele pod opiek¹
Matki Bo¿ej.

W sercu Koœcio³a
Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e œw. Teresa w swym pe³nym codziennych obowi¹zków
¿yciu klasztornym umie podejmowaæ najwa¿niejsze wydarzenia w ¿yciu Ko-
œcio³a. Nawi¹zuje do tego, co w jej czasach by³o w Koœciele aktualne. Reaguje
na prowadzone przez Koœció³ misje. Za zgod¹ prze³o¿onej koresponduje z dwo-
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ma misjonarzami i modli siê za nich. Rozwa¿a
problem ateizmu. Znalaz³a i okreœli³a swoje
miejsce w Koœciele: ustali³a, ¿e bêdzie w Koœcie-
le mi³oœci¹. Bêdzie kocha³a Boga i ludzi. Znaczy-
³o to dla niej, ¿e nie bêdzie zwraca³a uwagi na
siebie, ¿e bêdzie zabiega³a o dobro Boga i ludzi.
Niczego dla siebie, wszystko dla innych. Aby jed-
nak dobrze wybieraæ, pilnie uczy³a siê treœci
Ewangelii. Podobnie i my, aby dobrze s³u¿yæ lu-
dziom, powinniœmy pilnie uczyæ siê swego za-
wodu, swej pracy — i Ewangelii, jako miary
s³u¿enia swymi umiejêtnoœciami.

Ju¿ tylko dodajmy, ¿e za przyk³adem œw.
Teresy tak¿e my powinniœmy znaleŸæ swoje
miejsce w Koœciele.

Œw. Teresa chcia³a g³osiæ „Bo¿e mi³osier-
dzie”, byæ w Koœciele mi³oœci¹, wspomagaæ mi-
sje, modliæ siê za niewierz¹cych, za dusze
w czyœæcu, za ludzi, którzy nie kochaj¹ Boga.
Chcia³a uczyæ ukochania Boga i sformu³owa³a
dla nas propozycjê ukochania Boga przez zau-
fanie Mu i pe³ne przyjêcie Jego woli, wyra¿onej
w Ewangelii.

A nasze miejsce w Koœciele w dzisiej-
szych czasach tak bym okreœli³: byæ w Koœcie-
le m¹droœci¹. Przez poznawanie filozofii bytu
i teologii dogmatycznej broniæ Koœcio³a przed
zagra¿aj¹cym mu irracjonalizmem. Dziœ bo-
wiem najbardziej brakuje œwiatu prawdy i do-
broci. Ich po³¹czenie jest w³aœnie m¹droœci¹,
wspólnym dzia³aniem intelektu i woli. To za-
razem postawienie osób ponad rzeczami, a tym
samym bronienie humanizmu jako ¿yczliwych
wiêzi miêdzy ludŸmi i bronienie religii jako
wiêzi ludzi z Bogiem. Inaczej mówi¹c, nasze
miejsce w Koœciele to bronienie cz³owieka i bro-
nienie Boga przez nasz¹ do nich mi³oœæ, któr¹
wyznacza, prawid³owo ukierunkowuje i dosko-
nali wypracowana przez nas m¹droœæ i dany
nam przez Ducha Œwiêtego dar m¹droœci.
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o wiele prostsza. Bardzo rzadko siê
zdarza, ¿eby proboszcz odmówi³
nam wstêpu do swego koœcio³a.
Zw³aszcza w przypadku ma³¿eñstw.
Gdy s¹ problemy, staramy siê wyja-
œniæ trudnoœci, a jeœli naprawdê siê
one nie rozwi¹zuj¹, wtedy zwracamy
siê do Komisji «Ecclesia Dei». Tytu³em
wskaŸnika: we Francji zwracaliœmy siê
tylko dwa razy do Komisji «Ecclesia
Dei»“. Ksiê¿a z Bractwa œw. Piotra po-
s³uguj¹ w 36 domach w 11 krajach
œwiata, a ono samo dzieli siê na 5 dys-
tryktów: niemiecki, francuski, szwaj-
carski, austriacki i amerykañski. Brac-
two rozpoczyna swoj¹ pracê na da-
nym obszarze zawsze na zaproszenie
miejscowego biskupa diecezjalnego,
który powierza ich opiece okreœlon¹
wspólnotê i œwi¹tyniê, niekiedy two-
rz¹c dla nich parafiê personaln¹. 

Œwiêcenia diakonatu w Wigratzbad.
Maj 1999 r.

Ksiê¿a pracuj¹ równie¿ jako kapela-
ni szpitalni, prowadz¹ rekolekcje
(zw³aszcza wg „Æwiczeñ duchowych“
œw. Ignacego), dni skupienia, katechi-
zacjê, pielgrzymki, a tak¿e obozy let-
nie. Klerycy kszta³c¹ siê w dwóch miê-
dzynarodowych seminariach du-
chownych Bractwa: w Wigratzbad
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Zakoñczenie
Chcia³bym raz jeszcze zwróciæ tu uwagê na wspomnian¹ ju¿ aktualnoœæ treœci
Dziejów duszy œw. Teresy. Dziœ w³aœnie nie zawsze wiemy, jak na co dzieñ sto-
sowaæ w ¿yciu Ewangeliê, jak po chrzeœcijañsku odnosiæ siê do ludzi w kolej-
ce, do sprzedawcy w sklepie, do urzêdników, którzy za³atwiaj¹ nasze sprawy,
do swych dzieci, do wspó³ma³¿onka w domu, do tych, którzy nas skrzywdzi-
li lub sprawili nam radoœæ, do dobrych i z³ych. Nie wiemy te¿, jak poradziæ so-
bie z cierpieniem, jak religijnie wychowaæ dzieci, jak w swoim, doros³ym ¿yciu
byæ wiernym Ewangelii. Nie umiemy ustaliæ swej roli w ¿yciu Koœcio³a. Wci¹¿
nam siê wydaje, ¿e nie s¹ to sprawy dla nas œwieckich, zwyk³ych ludzi.

A przecie¿ niszczy nas upowszechniony dziœ ateizm. Wmawia siê nam,
¿e wiara w Boga jest zacofaniem, ¿e nie ma intelektualnych podstaw. Tymcza-
sem jest skutkiem pe³niejszej wiedzy o œwiecie i, owszem, mi³oœci do nas Bo-
ga. Œw. Teresa pisze o ateizmie.

Pisze te¿ o mi³osierdziu. Dziœ Boga jako Mi³osierdzie ukazuje nam En-
cyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia — „Bóg bogaty w mi³osierdzie”. Pa-
pie¿ uwa¿a ten temat za potrzebny w naszych czasach. Mi³osierdzie bowiem
to mi³oœæ, któr¹ reagujemy na najpilniejsze potrzeby cz³owieka, teraz sprawia-
j¹ce cierpienie. To zarazem mi³oœæ, która wybacza i zarazem równa winnego
z wybaczaj¹cym, przywraca mu godnoœæ cz³owieka jako w³aœnie równego in-
nym, godnego mi³oœci, a nie kary.
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