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zrozumiała głębię życia osoby 
ludzkiej. Jej kandydatura hono-
ruje wszystkie kobiety na całym 
świecie. Świadectwo jej życia 
promuje integrację i równość 
mężczyzn i kobiet.

Wpływ jaki życie Teresy wy-
wiera na współczesnych ludzi, 
wychowanie do wolności, któ-
re zainicjowała, sprzyjają edu-
kacji kobiet na całym świecie,  
a tym samym umożliwiają walkę 
z biedą. Jest rzeczą powszechnie 
znaną, że w krajach, w których ko-
biety są wykształcone, zmniejsza 
się ubóstwo. Młoda Normandka 
przekazuje uniwersalne przesła-
nie miłości i pokoju, które promu-
je spotkania z innymi, jednoczy 
mężczyzn i kobiety ze wszystkich 
środowisk i wszystkich kultur na 
całej planecie.

Ludzie wojny przyjmują Te-
resę i słuchają jej przesłania. Tak, 
jak to miało miejsce w okopach 
I wojny światowej czy w 2004 
roku podczas misji pokojowej 
w Kolumbii, kiedy zatrzymały 
się działania wojenne w samym  
środku konfliktu zbrojnego.

Teresa z Lisieux, młoda ko-
bieta, jest również karmelitańską 
zakonnicą. Jej sposób życia budzi 
szacunek, być może ciekawość 
czy przychylność, w każdym ra-
zie nikogo nie pozostawia obojęt-
nym.

Teresa, zakonnica, zaprasza 
nas do spojrzenia w kierunku 
Nieba i wyjścia poza sprawy 
przyziemne. Jej życie zakonne 
zachęca nas do badania tajemnic 
ludzkiego serca i wypłynięcia na 
głębię, aby szukać i znaleźć Tego, 
który dał jej życie i wzbudził w jej 
misyjnym sercu pragnienie gło-
szenia Jego Miłości w najdalszych 
zakątkach świata.

Zaraz po ogłoszeniu decyzji 
Rady Wykonawczej UNESCO do-
tarły do nas gratulacje z wyspy 
Raiatea na Pacyfiku!..

Czy w Lisieux macie inne 
projekty związane z Teresą?

Właśnie wkraczamy w dzie-
sięcioletni okres setnych rocznic 
związanych z życiem i pośmiert-

ną aktywnością Teresy z Lisieux, 
opisaną jako „huragan chwały”  
z powodu niezwykłego uznania jej 
zasług w wymiarze planetarnym, 
przyjęcia jej małej drogi dziecięc-
twa duchowego – drogi zawie-
rzenia „dziecka zasypiającego  
w ramionach ojca”.

W 2023 r. przypomnijmy, bę-
dziemy świętować 150. rocznicę 
urodzin Teresy Martin, ale tak-
że 100. rocznicę jej beatyfikacji.  
Z kolei 17 maja 1925 r., będziemy 
obchodzić stulecie jej kanonizacji. 

Rok 2027 to stulecie Tere-
sy – Powszechnej Patronki Misji 
(pełni tę rolę wraz ze św. Fran-
ciszkiem Ksawerym), ale także 
30-lecie doktoratu.

W 2029 r., będziemy wspomi-
nać setną rocznicę wmurowania 
kamienia węgielnego pod Bazy-
likę, która dziś stanowi uprzywi-
lejowane miejsce, gdzie przecho-
wywane jest przesłania Teresy. 
Gdy wchodzimy i odkrywamy to 
gigantyczne wotum na chwałę 
Boga sama Teresa bierze nas za 
rękę, prowadzi i objawia swój se-
kret: pielgrzymom, gościom czy 
zwykłym przechodniom.

Bazylika Teresy w Lisieux sta-
je się wtedy latarnią morską, któ-
rej dzwonnica niesie światu imię 
Teresy, opiekunki narodów i głosi 
jej apel „Wzywam narody do jed-
ność w miłości”.  ▪

rozmawiała Anita Bourdin 
  francuska dziennikarka  

akredytowana w Watykanie, 
redaktor naczelna serwisu  

www.fr.zenit.org. 

N a d z i e j a
na III tysiąclecie

Otwarło się przed nami trze-
cie tysiąclecie Nowej Ery, 
trzecie tysiąclecie chrze-

ścijaństwa. Co przyniosło nam 
minione drugie tysiąclecie? Ty-
siące świętych, rozkwit nowych 
zakonów, rozprzestrzenienie się 
chrześcijaństwa, ale także krucja-
ty i podział na kościół prawosław-
ny, katolicki czy protestancki. Na 
początku trzeciego tysiąclecia jest 
nas na ziemi o 7,5 miliarda ludzi 
więcej niż na początku drugiego 
tysiąclecia, więc i dynamika wy-
darzeń tego tysiąclecia może być 
zdecydowanie szybsza.

Co czeka nas chrześcijan  
w tym tysiącleciu? Na co wska-
zują znaki na ziemi i niebie? Ro-
snące nierówności na świecie  
i kolejne wojny z tym związane, 
zmiany klimatu i coraz częstsze 
problemy uchodźców, być może 
nowe pandemie, ale także kry-
zys wartości, rosnący w naszej 
części świata konsumpcjonizm  
i odchodzenie od Kościoła, jakie-
go dotąd nie znaliśmy, rozwój fa-
natyzmu, który widzimy nie tylko 
za granicami naszej ojczyzny... 
Patrząc na doniesienia ze świata 
i na pustoszejące klasztory, moż-
na powiedzieć, że to tysiąclecie 
otwiera przed nami przyszłość 
usianą kryzysami na nieznaną 
nam skalę.

Jak my odpowiemy na te znaki  
i wydarzenia jako chrześcijanie? 
Jaka przyszłość rysuje się przed 
nami w perspektywie wiary?

Na szlaku życia, który obejmu-
je przeszłość-teraźniejszość-przy-
szłość, najżywszą i najrealniejszą 
jest przyszłość. (…) Twój aktu-
alny stan wkrótce będzie ofia-
rą ulotności życia, by następnie 
przekształcić się nieodwołalnie 
w przeszłość. Z kolei przyszłość 
zawsze jest jak wytryskujące 
źródło możliwości. (o. Luis Jorge 
Gonzalez)

Krzychu
podświetl

Krzychu
podświetl
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Niezależnie od trudności, które 
rysują się przed nami,  przyszłość 
okazuje się nieskończoną prze-
strzenią pisania historii świata. To  
w przyszłości możemy kształ-
tować tę historię wspólnie z Bo-
giem, współpracując z Jego łaską.

Motorem naszej historii oka-
zuje się nadzieja. Nadzieja defi-
niowana jako stan duszy, w któ-
rym to, czego pragniemy ukazuje 
się nam jako możliwe. Nasza nad-
chodząca historia świata nie musi 
mieć twarzy wielkiego kryzysu 
i cierpienia ludzkości. Nadzieja 
podpowiada nam, że możliwa 
jest piękna historia ludzkiej soli-
darności i wspólnego budowania 
braterskiej miłości. Dlaczego to 
wszystko jest możliwe? Bo prze-
cież możliwa jest nasza współ-
praca z Bogiem poprzez wszyst-
kie nowe karty tej historii.

To właśnie dzięki tej współ-
pracy Teresa okazuje się kowa-
lem historii. Bardzo ciekawie tę 
perspektywę opisuje o. Gonza-
lez, zwracając uwagę, że Teresa 
swoim sercem i wrażliwością jest 
cała wychylona ku przyszłości. Jej 
wzrok jest nieustannie utkwiony 
w cel, do którego tęskni: w Chry-

stusa, i w dobro dla bardzo kon-
kretnych osób – dobro, co do któ-
rego ma nadzieję. W ten sposób 
nie jest skupiona na przeszłości  
i nie jest od niej zależna, ale prze-
ciwnie: jej teraźniejszość zależy 
właśnie od przyszłości, która jest 
piękna, bo niesie spełnienie jej 
nadziei. Teresa ukazuje, że na-
dzieja zwiększa dynamikę naszej 
historii, bo umożliwia realizację 
pragnień na wiele sposobów. 
Mamy przed sobą białą kartę 
przyszłości, cały paletę naszych 
marzeń oraz Towarzysza na dro-
gę, Tego, który nas kocha, i który 
obiecał być z nami przez wszyst-
kie dni do skończenia świata! To 
jest perspektywa wiary na nasze 
5 minut w historii nowego tysiąc-
lecia.

Tyle w teorii...
A co w praktyce? A co, jeśli 

karta naszej przyszłości wcale nie 
jest biała, ale szara, a może nawet 
czarna...?

Co, jeśli prawdą jest, że dotyka 
nas śmiertelna choroba?

Co, jeżeli straciliśmy bezpow-
rotnie kogoś bliskiego i to w strasz-
nych okolicznościach?

A może jesteśmy zamknię-
ci wewnątrz ciasnych murów,  
z których nigdy już do końca życia 
nie wyjdziemy, i to w dodatku za-
mknięci pośród ludzi, którzy nas 
nie rozumieją...?

Co, jeżeli nasze marzenia są 
dosłownie nierealne, bo urodzili-
śmy się w nieodpowiednich cza-
sach, a może nawet posiadamy 
nieodpowiednią płeć, by móc je 
spełnić?

Co wreszcie, jeśli Bóg... wyda-
je się spać w łodzi naszego życia,  
a nas dręczy widmo nicości, któ-
ra pochłonie nas w momencie 
śmierci?

Może właśnie dlatego Teresa 
jest świętą na III tysiąclecie, po-
nieważ wszystkie te przykłady 
są doświadczeniem jej życia? Jak  
w takich warunkach otworzyć się 
na łaskę Boga i pozwolić obudzić 
w sobie płomień miłości, wiary  
i nadziei, które były jej doświad-
czeniem? Okazuje się, że nic nie 
jest przeszkodą...

Co więcej, okazuje się, że Tere-
sa, będąc już blisko śmierci,  wcale 
nie jest do końca zadowolona ze 
swojego powołania:
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Być twą oblubienicą, Jezu, być 
karmelitanką, być – poprzez moje 
zjednoczenie z Tobą – matką dusz, 
to powinno mi wystarczyć... lecz 
tak nie jest... (Rk B, 2v°). 

O. Gonzalez na przykładzie 
Teresy tłumaczy, że kluczem 
do życia w pełni jest odnale-
zienie naszej osobistej misji. 
Przy czym zaznacza, że czym 
innym jest nasze powołanie,  
a czym innym nasza osobista 
misja. Osobista misja, drzemie  
w nas o wiele głębiej niż nasze 

powołanie, możemy ją odnaleźć 
wewnątrz naszego powołania, 
albo pomimo niego... Tłumaczy, 
że chodzi o wewnętrzne dąże-
nie, wezwanie ku pewnej praw-
dzie. Odkrycie w swoim sercu 
skarbu, który w nim drzemie,  
a którego w jakiś sposób bra-
kuje na zewnątrz. Skarbu, który 
wydobyty, może wnieść w świat 
i w serca innych więcej piękna, 
więcej dobra i głębsze oblicze 
Boga. W osobistej misji chodzi  
o wydobycie tego skarbu i podzie-
lenie się nim z innymi. Nie jest to 

nasz prywatny skarb, którego po-
siadaniem moglibyśmy się cheł-
pić, to całkowity dar Boga, który 
mamy w sobie niezależnie od nas 
samych. Być może to właśnie ten 
promień światła, o którym pisze 
prolog św. Jana: Była Światłość 
prawdziwa, która oświeca każde-
go człowieka, gdy na świat przy-
chodzi (J 1.9).

Skarb ten jest wyjątkowy dla 
każdego z nas, a misja wydoby-
cia go na zewnątrz i ofiarowania 
innym tworzy naszą osobę i po-
zwala jej rozkwitnąć. O. Gonzalez 
zauważa, że właśnie ta osobista 
misja jest najlepszą przestrzenią 
do naszej najgłębszej współpracy 
z Bogiem, bo jest w niej echo na-
szej własnej osobowości i tożsa-
mości, a jednocześnie echo same-
go Boga i Jego planu stwórczego 
w świecie. Można by więc nawet 
stwierdzić, że Bóg czeka na ten 
rozwój naszej osobowości, na 
ten brakujący promień własnego 
Światła, bez którego świat przez 
Niego stworzony nie będzie  
w pełni takim światem, jakiego 
On pragnie. Patrząc z tej per-
spektywy, czy zatem wolą Boga 
wobec nas nie jest właśnie od-
krycie przez nas osobistej misji  
i wydobycie na zewnątrz ukrytego  
w nas skarbu? A nasze powołania 
– mniejsze lub większe – czy nie 
są jedynie ścieżkami ku tej cen-
tralnej misji serca?

Widać to pięknie na przykła-
dzie Teresy w momencie, gdy 
szuka ona swojej osobistej misji. 
Misji, która leży o wiele głębiej 
niż wszystkie powołania, które 
pragnie wypełnić:

Te trzy przywileje: Karmeli-
tanka, Oblubienica i Matka, są  
z pewnością moim powołaniem,  
a jednak odkrywam w sobie także 
powołanie Wojownika, Kapłana, 
Apostoła, Doktora, Męczennika, 
(…). Odkrywam w sobie odwagę 
Krzyżowca, żołnierza Gwardii Pa-
pieskiej (…). Czuję w sobie powo-
łanie Kapłana (…). Chciałabym 
oświecać dusze jak Prorocy, jak 
Doktorzy; mam powołanie, by być 
Apostołem... (Rk B, 2v°-3r°).

Teresa powtarza te wezwania 
i wyzna dalej: Na modlitwie te 

pragnienia dręczyły mnie ogrom-
nie. Stawia też w tekście błagalne 
pytania: Jak spełnić pragnienia 
mej biednej duszy? (…) Mój Jezu! 
Co odpowiesz na te szaleństwa?...

Widać, jak bardzo głęboko 
Teresa przeczuwa, że jej powo-
łanie nie wyczerpuje się w byciu 
karmelitanką, co więcej, wydaje 
się, iż przeczuwa, że nie wyczer-
puje się ono w żadnym z tych 
powołań, które wymienia. Pyta 
więc Boga wprost: Jak pogodzić te 
przeciwieństwa?

Teresa szuka swojej osobistej 
misji. O. Gonzalez zauważa, że Te-
resa używa w tekście tego same-
go słowa: powołanie, chodzi już 
jednak o coś o wiele głębszego,  
o misję, w której odnalazła 
wszystkie swoje powołania. Tere-
sa odnalazła swoją osobistą misję 
w miłości. Po burzliwych i peł-
nych dociekań poszukiwaniach 
napisze:

W Sercu Kościoła, mej Matki, 
będę Miłością... W ten sposób będę 
wszystkim... W ten sposób moje 
marzenie się spełni!!!... (Rk B, 3v°)

Możemy sobie pomyśleć: co  
w tym oryginalnego? Jaka tu oso-
bista misja? Czy nie wszyscy jeste-
śmy powołani do miłości? Okazu-
je się jednak, że odkrycie Teresy 
staje się jej misją szczególną. Po 
pierwsze, dlatego, że nie jest to 
myśl teoretyczna o miłości. Tere-
sa odkryła w sobie miłość Boga  
w całej głębi, miłość, która wzbu-
dzi w niej ogromną zuchwałość- 
jak sama napisze; miłość, która 
realnie zdeterminuje wszystko, 
co od tego momentu podejmie. 
Po drugie, Teresa żyje w czasach 
i w środowisku, gdy na Boga pa-
trzy się bardziej jak na Sędziego 
niż na Ojca. Gdy jej współsiostry 
ofiarowują się boskiej sprawiedli-
wości, ona dostrzega, że Bóg cier-
pi powściągając w sobie fale miło-
ści, których nikt nie chce przyjąć 
(z powodu poczucia grzeszności 
najczęściej) i sama ofiarowuje 
się Boskiej Miłości, żeby nie mu-
siał już więcej Jej hamować. Doda 
przy tym: To właśnie moja słabość 
wzbudza we mnie zuchwałość, by 
się oddać na Ofiarę Twojej Miłości, 
Jezu!
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Dlatego właśnie odkrycie przez 
Teresę misji w miłości ma takie 
znaczenie. Znaczenie dla jej oso-
bistego życia, ponieważ determi-
nuje jej dalsze kroki i prowadzi 
do kolejnych odkryć; sprawia, że 
jej życia staje się bardziej płodne 
pomimo gasnącego ciała. Ta misja 
staje się jej siłą napędową, pod-
trzymuje ją w nocy wiary i w cier-
pieniu spowodowanym chorobą. 
Chwilę przed śmiercią powie: 
Nie żałuję, że oddałam się Miłości.  
O nie, nie żałuję, wręcz przeciwnie!

Odnalezienie osobistej misji 
przez Teresę ma też znaczenie 
dla nas wszystkich, dla całego 
Kościoła. Pokazała nam nama-
calnie, że mimo skrajnej małości, 
możemy wpatrywać się w Boskie 
Słońce. Uchyliła nam rąbek ta-
jemnicy Boga, którą On sam jej 
objawił. Podzieliła się odwagą  
i mądrością Miłości, które pozna-
ła i które otwierają przed nami 
nieskończone perspektywy. Stała 
się prekursorką Soboru Waty-
kańskiego II, nie bez przyczyny 
papież ogłosił ją Doktorem Ko-
ścioła.

Teresa pokazuje nam, jak 
wielkie znaczenie ma nasza oso-
bista misja związana z niepowta-
rzalnie oryginalną osobowością,  
w której Bóg zaszczepił własne 
Światło. Znaczenie w naszym ży-
ciu i w budowaniu świata. Osobi-
sta misja jest z pewnością czymś 
głęboko wewnętrznym, nieraz 
nieuchwytnym dla zewnętrznych 
oczu, choć jednocześnie wszyscy 
wokół czerpiemy z jej owoców. 
Wystarczy wspomnieć Francisz-
ka z Asyżu i jego misję ubóstwa, 
albo o. Hryniewicza i jego misję 
głoszenia nadziei!

Możemy zakończyć stwierdze-
niem, ze Bóg pokłada nadzieję  
w człowieku, ponieważ to jemu po-
wierzył misję i złożył w nim ufność 
w taki sposób, że Jego nieskończo-
na suwerenność czyni ją możliwą 
jako owoc ludzkiej wolności, a wol-
ność jako taką człowiek docenia. 
Świat jest w ten sposób rezultatem 
projektu realizowanego wspólnie 
między człowiekiem, a Bogiem.  
W pewien sposób Bóg we wszyst-
ko zaopatruje, a w inny – nie mniej 

pewny – we wszystko musi zaopa-
trzyć się człowiek. W aktualnym 
zamyśle Boga co do świata, ani 
Bóg nie może działać bez człowie-
ka, ani człowiek bez Boga. (o. Luis 
Jorge Gonzalez)

Zatem wynika z tego, że świat 
nie został jeszcze przez Boga 
stworzony do końca. Póki rodzą 
się nowi ludzie, każdy z nas nosi 
w sercu otrzymany od Niego 
promień Światła i tę szczególną 
misję budowania świata wraz  
z Nim. Każdy z nas ma ten ory-
ginalny skarb, który może wy-
dobyć z serca. Z tego punktu 
widzenia III tysiąclecie zaryso-
wuje się przed nami zupełnie 
inaczej. Jest to tysiąclecie prawie 
8 miliardów, a może kilkunastu 
czy nawet kilkudziesięciu mi-
liardów ludzi, z których każdy 
ma oryginalną misję wydobycia  
i ofiarowania światu skarbu 
swego serca. To nieskończenie 
piękna perspektywa.  ▪

Kasia SOJKA

                                                                                                                          

Chcę   
szturmem   
zdobyć  

Królestwo  
Boże  

T ytułowy cytat  pochodzi  
z wiersza  Teresy (P 47), 
upamiętniającego męczeń-

stwo Théophana Vénard (1829–
1861), francuskiego misjonarza 
w Indochinach, postaci jej drogiej.  
Pisząc tę pieśń na początku 1897 
roku karmelitanka prosi Vénarda, 
„Chrystusowego żołnierza”  o po-
moc, wsparcie i broń  potrzebną  
jej  w ostrej walce o dusze grzesz-
ników.  W tekst wplata trudne sło-
wa Jezusa z Ewangelii Mateusza  
i Łukasza (Mt 11,12 i Łk 16,16, 
a także Mt 10, 34). Pamiętamy 
również jej fascynację postacią 
Joanny d’Arc.  Teresa gwałtowna, 
szturmująca Niebo, a nie cicha, 
słodka mniszka podkreślająca 
swoją słabość i małość?  

Wydaje się, że w powszech-
nym odbiorze ciągle jeszcze tu  
i ówdzie pokutuje niemal wyłącz-
nie ten drugi wizerunek świętej, 
choć  korygowali go znawcy życia 
i duchowości Teresy. 

Polny kwiatek, z którym utoż-
samiała się Teresa (szczególnie 
w krajach anglojęzycznych przy-
lgnęło do niej określenie „Little 
Flower”), był mały, niekultywo-
wany i zdawałoby się „przygod-
ny”, ale wytrzymały. To nie była 
mimoza czy cieplarniana roślin-
ka zamierająca pod wpływem 
nawet niewielkiego podmuchu 
nieprzychylnej  aury. Teresie cho-
dzi o małość człowieka wobec 
nieskończonej wielkości Boga,  
o słabość natury ludzkiej zdefor-
mowanej grzechem pierworod-
nym. Ale niekoniecznie o wyde-

Krzychu
podświetl




