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ĝwiĊci mówią o Bogu z kompetencją i doĞwiadczeniem, a wiĊc są teologami. Caáy szereg teologów odkryáo jak bardzo trzeba czytaü, zgáĊbiaü
i sáuchaü ĞwiĊtych. Urs von Balthazar w swoich dzieáach duĪy nacisk poáoĪyá na doĞwiadczenie ĞwiĊtych.
Ojciec Franciszek Letel z prowincji paryskiej – profesor teologii dogmatycznej – w swojej tezie doktorskiej Poznaü Jezusa Chrystusa – Teologia ĞwiĊtych
pisze: Wszyscy ĞwiĊci są teologami i tylko ĞwiĊci są
teologami.
Porównując sposób pisania dzieá przez Ğw. TeresĊ od Jezusa i Ğw. TeresĊ od Dzieciątka Jezus,
moĪna odnaleĨü pewne podobieĔstwa. Obie są karmelitankami Īyjącymi modlitwą, obie piszą pod posáuszeĔstwem. Teresa od Jezusa pisze KsiĊgĊ ĩycia
poniewaĪ nie wiadomo, czy jej Īycie jest animowane przez Ducha ĝwiĊtego, czy przez diabáa. Po
reformie na proĞbĊ sióstr, aby nauczyáa ich modlitwy, pisze DrogĊ doskonaáoĞci, drogĊ duszy do Boga
opisuje zaĞ w Twierdzy wewnĊtrznej.

8

Maâa Œwięta z Lisieux

Lisieux rok 1895 – podczas rekreacji w jedynym ogrzewanym pomieszczeniu spotykają siĊ siostry: Paulina, Celina i Maria. Teresa opowiada im
historiĊ swojego Īycia. Siostry nakazują jej spisaü
to. Kupują jej 32 stronicowy zeszyt za dziesiĊü
centymów. Jest to „Zeszyt posáuszeĔstwa”. W ciągu
roku Teresa zapisuje szeĞü zeszytów (86 kartek),
zdejmuje okáadki zeszytów, zszywa je i wkáada do
kartonu. 21 stycznia 1896 roku, w ĞwiĊto Matki
Agnieszki, w godzinie modlitwy wewnĊtrznej, Teresa káadzie karton z zeszytami przy Matce Przeoryszy. Nigdy nie zapyta co siĊ dzieje z jej zeszytami
(Manuskrypt A).
Siostra Maria od NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa prosi TeresĊ, aby napisaáa o swojej maáej doktrynie – nauce. Dokonuje siĊ wymiana listów (Manuskrypt B).
W czerwcu 1897 roku Teresa jest
juĪ bardzo chora. Przeoryszą w Lisieux
jest Matka M. Gonzaga, do której zwraca
siĊ Matka Agnieszka: Ja posiadam zeszyty, które ona napisaáa. Byáoby chyba
dobrze, gdyby napisaáa coĞ na temat
30 sierpieĔ 1897 r.
swojego Īycia zakonnego. Miaáo to poMiesiąc przed Ğmiercią
sáuĪyü do napisania nekrologu po jej
Ğmierci. Matka Gonzaga zgadza siĊ pod warunkiem,
Īe bĊdzie to skierowane do niej. 3 czerwca Teresa
otrzymuje czarny zeszyt do pisania, zapisuje 35
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stron aĪ do 8 lipca, kiedy to zostaje przeniesiona do
infirmerii. Tam jest juĪ zupeánie wyczerpana i nie
jest w stanie niczego pisaü (Manuskrypt C).
Teresa umiera 30 wrzeĞnia 1897 roku i zapada
nad nią milczenie. W nastĊpnym roku ma siĊ ukazaü
za zgodą Matki Gonzagi poĞmiertny nekrolog.
Matka Agnieszka ma przed sobą trzy manuskrypty,
dokonuje korekt, zamieszcza tytuáy 12 rozdziaáów,
caáoĞü opatruje tytuáem Historia duszy i doáącza
kilka utworów poetyckich Teresy. Matka Agnieszka
umieszcza takĪe wstĊp i zakoĔczenie. CaáoĞü czyta,
przyjmuje i przedstawia do imprimatur teologowi
o. Godefroy Madelaine (przeor norbertanów z Mondaye). Dzieáo ukazuje siĊ dokáadnie w rok po
Ğmierci Teresy, 30 wrzeĞnia 1898 roku w wydawnictwie Ğw. Pawáa w Bar-le-Duc w nakáadzie 2000
egzemplarzy. PóĨniej ukazują siĊ táumaczenia: polskie, angielskie itd. Tajemnicą sukcesu tej ksiąĪki
jest niewiedza Teresy, która pisząc dla swoich sióstr
karmelitanek nie sądziáa, Īe czytaü ją bĊdzie
ogromna liczba czytelników. Dlatego Teresa, jako
autorka jest „przeĨroczysta, transparentna” opisując
to, co przeĪywa i to co dzieje siĊ w jej duszy.
266 listów. Pozwalają one peániej scharakteryzowaü nauczanie Teresy, szczególnie w niektórych
punktach. Teresa nie napisaáa kompletnej autobio-
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grafii – ja nie opisujĊ historii mojego Īycia, ale historiĊ
áask jakie otrzymaáam od Pana.
W opisie tym dostrzegamy pewne luki, są to
przerwy 2-3 lat, w których nie wiadomo co siĊ z nią
dziaáo. Trzeba mieü tą ĞwiadomoĞü, Īe Teresa pisze
swoją historiĊ przede wszystkim dla sióstr, które
dokáadnie wiedzą co siĊ z nią dzieje. Lecz, gdy opisuje podróĪ do Rzymu, czyni to bardzo dokáadnie
i szczegóáowo na 40 stronach wiedząc, Īe Paulina
w Rzymie nigdy nie byáa.
Ta korespondencja pozwala nam w wielu wypadkach lepiej poznaü TeresĊ. Posiada ona równieĪ
bardzo wielką wartoĞü duchową, zwáaszcza gdy chodzi
o listy do Celiny i do dwóch duchowych braci kapáanów. Niestety korespondencja Teresy nie jest
kompletna. Swoisty kierownik duchowy Teresy
o. Pichon TJ (który wyjechaá do Kanady) otrzymywaá od niej jeden list na miesiąc przez siedem lat –
okoáo siedemdziesiĊciu listów – odpowiadając jednym listem na rok, zniszczyá caáą korespondencjĊ
nie zdając sobie sprawy, Īe ma do czynienia z najwiĊkszą ĞwiĊtą czasów wspóáczesnych. Zeznając na
procesie beatyfikacyjnym o. Pichon byá bardzo zakáopotany tą sprawą. To potwierdza fakt, jak bardzo
ĞwiĊtoĞü Teresy byáa ukrytą w jego oczach i w oczach
jej rodzonych sióstr.
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Poezja. Istniaáa w tamtych czasach w Karmelu
tradycja pisania poezji z okazji pewnych jubileuszów
w ramach danej wspólnoty. Zazwyczaj zajmowaáa siĊ
tym podprzeorysza, ale zdarzaáo siĊ, Īe funkcja
w klasztorze nie zapewniaáa charyzmatu w tej dziedzinie. W Lisieux pisaniem poezji zajmowaáa siĊ
Matka Agnieszka. W 1893 obowiązek ten przekazaáa Teresie, która przyjĊáa go w duchu posáuszeĔstwa i napisaáa piĊüdziesiąt cztery poematy.
Nie jest to wielka poezja z punktu widzenia
literackiego, Teresa nie przejmowaáa siĊ czymĞ takim
jak wersyfikacja. W tekstach tych jednak z wielką
mocą wyraĪa swoje Īycie wewnĊtrzne, podobnie jak
w tekstach pisanych prozą. Bardzo dáugo do tekstów
tych nie przywiązywano wiĊkszej uwagi („poezyjka”).
Teraz, kiedy lepiej znamy TeresĊ, widzimy jak jej
poezja niekiedy lepiej wyraĪa to, czym ona Īyáa.
GdybyĞmy np. nie znali jej poematów, brakowaáo by
nam wielu elementów jej teologii eucharystycznej.
Wszystkie jej poematy to kantyki, pieĞni, które miaáy
byü Ğpiewane. DziĞ máodzi ludzie we Francji na
nowo pod tą poezjĊ podkáadają muzykĊ, aby ją Ğpiewaü np. ĩyü miáoĞcią – istnieje 10 wersji, takĪe
rockowa i reggae.
Teresa napisaáa osiem utworów teatralnych
z róĪnych okazji (BoĪe Narodzenie, ĝwiĊtych Máodzianków, ĞwiĊto Przeoryszy). Chciaáa, aby te utwory budowaáy poboĪnie wspólnotĊ. Sama jest autor-
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ką scenariuszy, scenografii i sama gra w nich gáówne
role.

jako

Niektóre są bardzo interesujące np. utwory
o Joannie d’Arc, która w tym czasie nie byáa jeszcze
kanonizowana (jeden dotyczy misji i posáannictwa Joanny d’Arc, drugi jej cierpieĔ
i mĊki). Teresa modli siĊ, aby Joanna
d’Arc byáa kanonizowana. W ten sposób
opisując jakby prorokuje swoje wáasne
mĊki i cierpienia, które dostrzega w Joannie d’Arc, zapowiada niejako to, co sama
bĊdzie przeĪywaü. BĊdąc juĪ w infirmerii,
Teresa
w ostatnich miesiącach swego Īycia, zwraJoanna d'Arc.
ca siĊ do matki Agnieszki: jeĞli chcecie
dowiedzieü siĊ jakie są moje uczucia w czasie tego
cierpienia, przeczytajcie utwór o Joannie d’Arc, tam
jest zawarte moje cierpienie”.
PrzestrzeĔ jaka dzieli te dwie kobiety to okres
piĊciu wieków, ale są kanonizowane jedna po drugiej
w ciągu piĊciu lat i obie są patronkami Francji. Istnieją
takĪe sáowa Teresy i uwagi zapisane przez matkĊ
AgnieszkĊ gdy Teresa byáa chora – osiemset piĊüdziesiąt sáów.
Novissima Verba, to ostatnie rozmowy oraz
mnóstwo sáów zapisanych w procesie beatyfikacyjnym, istnieją takĪe wszystkie Ğwiadectwa po
procesie.

II.
ALENÇON – LISIEUX
(1873-1887)
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Paulina i Celina Īyáy po dziewiĊüdziesiąt lat,
gdyby Teresa tyle Īyáa, umaráaby w 1963 roku. Bardzo waĪną rzeczą jest znaü szczegóáy z Īycia codziennego Teresy, aby zdaü sobie jasno sprawĊ z dziaáania
w jej Īyciu Ducha ĝwiĊtego. JeĞli wchodzimy od razu
w caáą duchowoĞü Teresy, np. zaczynamy od „Drogi
DzieciĊctwa”, nie jesteĞmy wówczas w stanie zdaü
sobie jasno sprawy z tego, Īe jej prawdziwa duchowoĞü byáa ogromnie mocno osadzona w jej realnym
codziennym Īyciu. Dlatego o. Conrad de Meester
OCD, belgijski specjalista w dziedzinie Ğw. Teresy
z Lisieux, sformuáowaá taką tezĊ: Īycie wywoáuje –
rozkazuje, droga zostaáa ukazana – czyli najpierw
jest Īycie, a dopiero potem droga, którą moĪna opisaü.
Teresa urodziáa siĊ 2 stycznia 1873 roku
w Alençon. Ojciec byá zegarmistrzem, matka zajmowaáa siĊ koronkarstwem. Jest to specjalnoĞü tamtych
terenów – sáynne koronki z Alençon. (PapieĪ Jan
Paweá II ogáosiá rodziców Teresy Czcigodnymi).
W rodzinie tej przyszáo na Ğwiat dziewiĊcioro dzieci
– czworo zmaráo, w tym dwóch cháopców. Teresa
urodziáa siĊ jako ostatnia z dzieci, gdy jej mama
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miaáa 41 lat. Ma szczĊĞliwe dzieciĔstwo, jest kochaną córką (jest to bardzo waĪne z punktu widzenia
wspóáczesnej psychologii, kiedy mówimy o pierwszych miesiącach Īycia czáowieka).

Teresa

Teresa jest dzieckiem radosnym,
jakby ekspansywnym, peánym Īycia. Wychowuje siĊ w rodzinie chrzeĞcijaĔskiej,
w której modlitwa i miáoĞü wzajemna są
czymĞ bardzo waĪnym. Rodzice Teresy
są codziennie na mszy Ğw. porannej, co
w tamtych czasach we Francji jest czymĞ
wyjątkowym. Maáa Teresa jest Īywa
w wieku 3 lat.
i podczas Mszy Ğw. lub nieszporów, które
trwają dla niej zbyt dáugo krĊci siĊ i niecierpliwi.
Bardzo wczeĞnie przeĪywa wielką stratĊ – gdy ma
cztery i póá roku umiera jej mama, która choruje na
raka piersi. Pani Martin jeszcze przed Ğmiercią odbywa pielgrzymkĊ do Lourdes. Po Ğmierci Īony, pan
Martin zostaje z piĊcioma maáymi córkami. W wychowywaniu ich pomaga mu jego kuzyn Guerin,
sam Īonaty i mający dwie córki. Przenoszą siĊ do
Lisieux, gdzie nastĊpuje gáĊboka zmiana Īycia zewnĊtrznego i wewnĊtrznego. Teresa przeĪywa szok
uczuciowy po Ğmierci mamy i trwa w swoistej Īaáobie okoáo dziesiĊü lat: zamknĊáam siĊ w sobie, staáam siĊ nadwraĪliwa, wyraĪaáo siĊ to najczĊĞciej
w páaczu.

Alençon – Lisieux

17

Dom w Alençon znajdowaá siĊ przy ruchliwej
ulicy co sprawiaáo, Īe rodzina miaáa bezpoĞredni
kontakt z Īyciem codziennym miasta. W Lisieux
natomiast dom otoczony ogrodem i murem poáoĪony
byá na uboczu miasta. Okres trzech i póá roku po
przeprowadzce Teresa spĊdza wyáącznie w otoczeniu sióstr, które zastĊpują jej mamĊ. Starsze siostry
praktycznie zajmują siĊ wychowaniem Teresy,
szczególnie Paulina, którą Teresa wybraáa sobie na
nową mamĊ.
Mając osiem i póá roku Teresa zostaje zapisana do szkoáy prowadzonej przez siostry Benedyktynki w Lisieux, mieszka jednak nadal w domu rodzinnym. Teresa mówi, Īe byáo to piĊü najbardziej
smutnych lat w jej Īyciu. Ma wielkie problemy jeĞli
chodzi o relacje miĊdzyludzkie, poniewaĪ uczy siĊ
z dziewczĊtami starszymi od siebie. Te przeĞladują
ją robiąc róĪne szkolne dowcipy. Teresa Ĩle siĊ wĞród
nich czuje i jest smutna z tego powodu. Benedyktynki byáy z powodu tego faktu bardzo nieszczĊĞliwe –
nawet jeszcze sto lat po nim, choü problem ów byá
od nich niezaleĪny.
Teresa nie jest nadzwyczajną uczennicą, z matematyki jest wrĊcz sáaba. Mając dziewiĊü lat, jest maáą,
lekko strachliwą i páaczliwą dziewczynką. W tym
czasie przeĪywa kolejny swój dramat. Jej przybrana
mama – Paulina, mając dwadzieĞcia jeden lat wstĊpuje do Karmelu.
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Paulina juĪ wczeĞniej myĞlaáa o Īyciu zakonnym, pragnĊáa wstąpiü do klasztoru sióstr Wizytek
w Mans, gdzie zakonnicą byáa ich ciotka. We Francji
trwa okres jansenizmu, lĊku przed Bogiem-SĊdzią.
Do Komunii ĞwiĊtej nie przystĊpuje siĊ codziennie,
raczej rzadko. DuchowoĞü Ğw. Franciszka Salezego
(Wizytki) száa bardziej w kierunku Boga-MiáoĞci
oczyszczając jansenizm.
Rok 1882 to miĊdzy innymi uroczystoĞci rocznicowe ku czci Ğw. Teresy z Avila. W czasie jednej
z takich uroczystoĞci Paulina otrzymuje natchnienie,
aby wstąpiü do Karmelu. O decyzji Pauliny Teresa
dowiaduje siĊ w sposób – moĪna powiedzieü – brutalny. Traci swoją drugą mamĊ, a to odnawia ranĊ
jaką Teresa nosi po Ğmierci swojej rodzonej mamy,
ranĊ, która jeszcze siĊ nie zabliĨniáa. Paulina zaczyna Teresie wyjaĞniaü i táumaczyü, czym w ogóle jest
Karmel. DziĊki tym rozmowom Teresa zaczyna
rozumieü Karmel jako Īycie dla Jezusa i z Jezusem.
W związku z tym deklaruje, Īe ona równieĪ wstąpi
do Karmelu. Motywacją, która wówczas ciągnĊáa ją
do Karmelu byá nie tyle Jezus co Paulina, w której
traciáa swą drugą mamĊ.
Po okresie duchowego dojrzewania Teresa
powie jednak wyraĨnie, Īe wstąpiáa do Karmelu nie
dla Pauliny, ale dla samego Jezusa. Kiedy Paulina
wstĊpuje do Karmelu w Lisieux, Teresa spotyka siĊ
z matką Marią Gonzagą, aby prosiü o przyjĊcie.
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Przeorysza odpowiada jej, Īe nie przyjmują maáych
dzieci do postulatu. Teresa ma wówczas dziewiĊü
lat. JuĪ wówczas matka Gonzaga nazywa TeresĊ
„Teresitą” na pamiątkĊ jednej z towarzyszek Teresy
od Jezusa. Teresa juĪ wówczas miaáa wybrane dla
siebie imiĊ zakonne – Teresa od Dzieciątka Jezus.
Jest rozradowana, kiedy przeorysza mówi jej, Īe
wáaĞnie takie imiĊ otrzyma, jeĞli kiedykolwiek
wstąpi do Karmelu. OdejĞcie Pauliny sprawia, Īe
Teresa zapada na powaĪną chorobĊ psychosomatyczną trwającą miesiąc i trudną do wyjaĞnienia przez
lekarzy. Sama opisuje potem jej pewne symptomy:
halucynacje, trudnoĞci z jedzeniem, ciągáy lĊk. Medycyna w tamtym czasie nie bardzo umie sobie poradziü z podobnymi przypadkami. Zarówno rodzina,
jak i Karmel w Lisieux podejmują modlitwĊ w jej
intencji, a w szczególny sposób modlą siĊ do Matki
Boskiej ZwyciĊskiej z sanktuarium w ParyĪu.
W pokoju Teresy pojawia siĊ statua Maryi, która
w rodzinie Martin jest juĪ od dawna.
W momencie krytycznym choroby
Teresa mając dziesiĊü lat, wzywa do
swojego pokoju siostry, które klĊkają wokóá jej áóĪka. W czasie tej modlitwy Teresa widzi jak Maryja ze statuetki uĞmiecha siĊ do niej, jest to „àaska UĞmiechu
Maryi”. 13 maja 1883 roku Teresa zostaje
uzdrowiona. (Tu chcĊ zwróciü uwagĊ, Īe
data 13 maja to takĪe zamach na papieĪa

Matka BoĪa
UĞmiechu
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Jana Pawáa II, ale równieĪ tego dnia 1986 roku zostaáem mianowany biskupem w Lisieux – bp Guy
Gaucher).
W związku z tym wydarzeniem Teresa doĞwiadcza dwóch cierpieĔ, swoistych trudnoĞci duszy, które
trwają okoáo czterech-piĊciu lat:
1)
LĊk, Īe zdradziáa ĝwiĊtą DziewicĊ. Teresa
sądziáa, Īe winna zachowaü to dla siebie, ale po wyzdrowieniu pytana przez swoją siostrĊ MariĊ, opowiada jej o doznanej áasce. Ta z kolei dzieli siĊ tym
z karmelitankami. Kiedy Teresa przychodzi do rozmównicy, karmelitanki uwaĪają to za maáy cud Matki
BoĪej i proszą TeresĊ, aby im opowiedziaáa wszystko
sama. Teresa jest bardzo nieszczĊĞliwa z tego powodu uwaĪając, Īe Maryja jest z niej niezadowolona. Nie byáo to oczywiĞcie prawdą, ale, jak zobaczymy póĨniej, uchroniáo ją to od subtelnej duchowej pychy związanej z tą áaską.
2)
WewnĊtrzne przekonanie o tym, Īe udawaáa
swoją chorobĊ, poniewaĪ jednym z symptomów tej
choroby byáo jakby zdwojenie jej osobowoĞci i ten
ból duszy trwa cztery lata.
WspóáczeĞni psychologowie i psychiatrzy twierdzą, Īe ta choroba to ciąg dalszy szoku afektywnego
po Ğmierci mamy. Teresa twierdzi, Īe byá to ciągáy
atak záego ducha przeciwko caáej rodzinie. W momencie, kiedy Paulina wstąpiáa do Karmelu szatan
jakby przypuszczaá, Īe rodzina Martin wyrządzi mu
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wielką krzywdĊ i Teresa bĊdzie toczyáa nieustanną
walkĊ przeciwko niemu. Te dwie interpretacje nie są
sobie przeciwstawne. Mamy tu wyjaĞnienie psychologiczne, tego co w sferze duchowej dziaáo siĊ w Teresie. OczywiĞcie, jej Īycie to nie tylko same cierpienia.
Bardzo radosny moment to Pierwsza Komunia
ĞwiĊta. Teresa byáa bardzo przywiązana do starszej
od siebie o trzy i póá roku Celiny i kiedy Celina przystĊpowaáa do swojej pierwszej Komunii ĞwiĊtej
(Teresa miaáa wówczas siedem lat) powiedziaáa, Īe
to wydarzenie byáo dla niej jedną z wiĊkszych áask,
jaką przeĪyáa. Sama pragnie i tĊskni aby dobrze przystąpiü do swojej pierwszej Komunii ĞwiĊtej co ma
miejsce w jedenastym roku Īycia. Przygotowując siĊ
do tego dnia, Teresa uczĊszcza przez rok do benedyktynek na lekcje katechizmu. Paulina poleca jej
zapisywaü wszystkie maáe ofiary i modlitwy dla Jezusa (trzy miesiące przed tym dniem wrĊcza jej
w tym celu sporządzony przez siebie maáy zeszycik). Na trzy dni opuszcza dom rodzinny, aby odbyü
rekolekcje prowadzone przez ks. Domin – kapelana
benedyktynek. W maáym zeszyciku znajdujemy notatki i uwagi Teresy na temat gáoszonego Sáowa BoĪego: o ĞwiĊtokradzkiej spowiedzi i Komunii, o Ğmierci i o piekle. Teresa pisze: Ks. Domin mocno nas
nastraszyá. W czasie tych rekolekcji jedna czy druga
miaáa wraĪenie, Īe zaraz umrze. àaską BoĪą byáo to,
Īe umaráa przeorysza co spowodowaáo, Īe ks. Domin
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przestaá gáosiü Sáowo BoĪe, gdyĪ musiaá zająü siĊ
pogrzebem.
PrzystĊpuje do Pierwszej Komunii ĞwiĊtej 8 maja
1884 roku. Byáo to dla niej wspaniaáe i cudowne
przeĪycie, które tak opisuje w swoich wspomnieniach: Byá to pierwszy pocaáunek Jezusa w mojej duszy. Byáo to jakby wspólne patrzenie sobie w twarz,
Teresa mogáa oddaü siĊ Temu, który jej siĊ oddaá
w pierwszej Komunii, wydaáa Mu caáą swoją wolnoĞü. Jest to bardzo waĪny moment w jej Īyciu, moment caákowitego oddania siĊ, daru wzglĊdem Jezusa,
który oddaá siĊ jej pierwszy. Sáownictwo i sposób
wypowiedzi Teresy w Īaden sposób nie odpowiada
sáownictwu rekolekcji gáoszonych przez ks. Domin.
Pierwsza Komunia Ğw. wywoáuje u Teresy eksplozjĊ
gáodu eucharystycznego. PamiĊtaü jednak naleĪy, Īe
w tamtych czasach nie przystĊpowano do Komunii
Ğw. bez zgody spowiednika. Teresa otrzymuje zgodĊ
na czĊstą KomuniĊ Ğw. Zapisuje w swoim zeszyciku
wszystkie swe Komunie od 8 maja 1884 roku do 28
sierpnia 1885 roku (w sumie dwadzieĞcia dwie). Prowadzi nadal Īycie maáej dziewczynki: wyjeĪdĪa na
wakacje, spĊdza czas nad brzegiem morza, odbywa
dáugie spacery. W tym czasie przeĪywa kolejny dramat, jej siostra Maria, która zastąpiáa PaulinĊ w byciu
matką, równieĪ wstĊpuje do Karmelu. Zbiega siĊ to
w czasie z Pierwszą rocznicą Pierwszej Komunii Ğw.
i związanych z tym rekolekcji gáoszonych przez
znanego nam juĪ ks. Domin. Wydaje siĊ, Īe rekolek-

Alençon – Lisieux

23

cjonista nie zmieniá sposobu gáoszenia Sáowa BoĪego i nadal mówi máodym dziewczĊtom o piekle,
mĊkach itp. Z tego, byü moĪe, powodu Teresa przeĪywa kolejny kryzys. Tym razem jest to choroba skrupuáów trwająca okoáo siedemnaĞcie miesiĊcy. Skrupulanctwo jest doĞü powszechne w KoĞciele XIX wieku.
Wynika ono z okreĞlonego sposobu gáoszenia Sáowa
BoĪego w tamtym czasie. Teresa zwierzaáa siĊ ze swoich skrupuáów Marii, poniewaĪ jednak Maria wstĊpuje
do Karmelu, Teresa zostaje sama i nie ma komu powierzyü swoich problemów duchowych.
W listopadzie 1886 roku Teresa koĔczy czternaĞcie lat. Jest to bardzo áadna dziewczyna, mierzy
162 cm – najwyĪsza z sióstr Martin, ma dáugie biaáe
wáosy. Jest jednak ciągle nadwraĪliwa, ciągle páacze
– mówi, Īe páacze poniewaĪ páacze, nie chce páakaü
i z tego powodu, Īe páacze – páacze. W dalszym ciągu
myĞli o wstąpieniu do Karmelu, ale zastanawia siĊ:
jak mogĊ wstąpiü do Karmelu skoro Ğw. Teresa od
Jezusa wymaga aby osoby, które wstĊpują byáy mĊĪne i mocne.
Do przeáomu listopada i grudnia 1886 roku
Teresa przeĪywa bardzo intensywnie swoje problemy i káopoty. Jest to dla niej moment bardzo krytyczny i nie wiedząc do kogo siĊ zwróciü i co czyniü,
zaczyna modliü siĊ do swoich dwóch máodszych braciszków i dwóch siostrzyczek, którzy umarli przedwczeĞnie, a którzy jak sądzi Teresa, są w niebie.
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Zostaje uzdrowiona z choroby skrupuáów. MoĪna powiedzieü, Īe jest to drugie uzdrowienie Teresy, w tym
przypadku uzdrowienie serca, po pierwszym uzdrowieniu fizycznym dokonanym przez MatkĊ BoĪą.
TeresĊ czeka jeszcze jedno uzdrowienie, które
dokonuje siĊ w BoĪe Narodzenie 1886 roku. Sytuacja
i klimat tego uzdrowienia są bardzo proste. Caáa rodzina Martin udaje siĊ na PasterkĊ do katedry Ğw. Piotra
w Lisieux. Teresa po powrocie wystawia swoje buty
czekając na podarunki gwiazdkowe. Pan Martin bardzo zmĊczony zwraca siĊ do swoich córek: jesteĞcie
juĪ dojrzaáe, wiĊc po raz ostatni w tym roku robimy
tego rodzaju podarunki. Teresa znowu páacze i udaje
siĊ do swego pokoju na piĊtrze. Zwraca siĊ do niej
jej siostra Celina: Nie przejmuj siĊ, wypáacz siĊ. Trudno, wieczór bĊdzie smutny. Teresa otrzymuje áaskĊ
wielkiego umocnienia, ázy znikają, schodzi na dóá caáa
radosna i radykalnie przemieniona. JesteĞmy tu w Ğrodku tego wydarzenia, kiedy Teresa otrzymuje definitywnie ostateczną áaskĊ uzdrowienia. Co tak naprawdĊ
siĊ dokonaáo? Ona sama mówi, Īe to wydarzenie
byáo cudem, byáo to jej nawrócenie. Otrzymaáam áaskĊ gruntownej zmiany serca, otrzymaáam ponownie
duchową moc, którą straciáam w wieku czterech i póá
lat, kiedy umaráa mi moja mama. W ciągu dziesiĊciu
lat krĊciáam siĊ w kóáko nie mogąc wyjĞü z tego zaklĊtego koáa, mimo bardzo wielu bezuĪytecznych i bezowocnych wysiáków. ħródáo mojego serca otworzyáo
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siĊ, jakby siĊ odmuliáo i otrzymaáam áaskĊ, moje serce
zostaáo przeobraĪone1.
Nierzadko Teresa otrzymuje wielkie áaski w dni
wielkich liturgicznych Ğwiąt. BoĪe Narodzenie dla Teresy to nie tylko ĞwiĊto podarunków, ale ĞwiĊto Wcielenia. Sáowo staáo siĊ Ciaáem, Druga Osoba Trójcy
ĝwiĊtej staje siĊ maáym dzieckiem. Ten, Który jest
Mocą, staje siĊ SáaboĞcią. Teresa, która byáa sáabą,
staje siĊ mocna – jest to wiĊc cudowna wymiana
miĊdzy sáaboĞcią Teresy, a Mocą Sáowa BoĪego. Teresa áączy tĊ áaskĊ z Eucharystią, poniewaĪ w czasie
Eucharystii przyjmuje Tego, Który Jest Bogiem
Mocnym. JednoczeĞnie Teresa mówi, Īe jest to áaska
wyjĞcia z okresu dzieciĊcego w sensie negatywnym
(infantylnego). Dostrzegamy tu wpáyw Ğw. Jana od
KrzyĪa, jego sposób wysáawiania siĊ: DzieĔ, w którym otrzymaáam áaskĊ dojrzaáoĞci. Ale tak naprawdĊ
Teresa nie otrzymaáa jeszcze áaski dojrzaáoĞci, lecz
áaskĊ wyjĞcia z okresu dzieciĊcego. Odkrycie przez
TeresĊ „Drogi DzieciĊctwa” nie oznacza powrotu do
okresu infantylizmu, nie jest to dzieciĊctwo rozumiane w sensie potocznym, a opowiadane przez romantyczne ksiąĪki. Nie jest to wiĊc regres czy powrót, poniewaĪ widzimy, Īe Teresa zostaáa uzdrowiona z infantylizmu. Teresa mówi, Īe dziĊki tej áasce
wyszáa z okresu nadwraĪliwoĞci i otrzymaáa moc duszy, która pozwala jej w tej chwili wstąpiü do Karmelu,
________________________________

1

Por. Dzieje duszy, rozdz. 5, Owoce duchowej przemiany,
Kraków 1988, s. 108.
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gdyĪ wie, Īe Teresa z Avila chce, aby w jej klasztorach byáy mocne kobiety.
Tej nocy peánej Ğwiatáa otrzymaáam áaskĊ, dziĊki
której weszáam w trzeci etap mojego Īycia, etap najpiĊkniejszy, etap najbardziej wypeániony áaskami Boga.
Jezus w ciągu jednej chwili dokonaá tego, czego próbowaáam dokonaü w ciągu dziesiĊciu lat. PosáuĪyá siĊ
jedynie odrobiną mojej dobrej woli.
àaska BoĪego Narodzenia dokonuje radykalnej i gruntownej transformacji jej duszy. Pozwala jej
to podjąü walkĊ na rzecz tego, aby móc ostatecznie
wstąpiü do Karmelu. ZauwaĪamy tu, Īe ten podlotek
staje siĊ kobietą. Po otrzymaniu tej áaski rok 1887 to
okres intensywnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego Teresy. JednoczeĞnie dziĊki tej
áasce, która pozwala jej wyjĞü z samej siebie, Teresa
odkrywa swoje posáannictwo apostolskie: Jezus uczyniá ze mnie rybaka dusz. DoĞwiadczyáam mocno Īe
chce, abym pracowaáa na rzecz nawrócenia grzeszników. SzeĞü miesiĊcy po otrzymaniu áaski BoĪego
Narodzenia, w tej samej katedrze Ğw. Piotra, otrzymuje nastĊpną wielką áaskĊ. W czasie Mszy Ğw. w swoim „mszaliku” widzi obrazek Jezusa UkrzyĪowanego.
W sposób duchowy dostrzega Krew Jezusa spáywającą z Jego ramion na ziemiĊ i to, Īe nikt Jej nie podnosi, nie zbiera, aby wylaü Ją na dusze ludzkie (Postanowiáam staü u stóp KrzyĪa i zbieraü Krew Jezusa,
aby wylewaü Ją na dusze).
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Teresa ma czternaĞcie lat. Widzimy tu bardzo
dojrzaáą postawĊ kapáaĔską Teresy – zbieranie Krwi
Jezusa Chrystusa i wylewanie Jej na dusze: Woáanie
i krzyk Jezusa zabrzmiaá w mojej duszy, a ja postanowiáam naĔ odpowiedzieü. DziĊki temu byáam trawiona pragnieniem dusz. Na pragnienie zdobywania i posiadania dusz ze strony Jezusa odpowiadaáo to samo
pragnienie ze strony Teresy: chcĊ zbawiaü grzeszników, i tu Teresa wypowiada genialne zdanie: odczuáam,
Īe MiáoĞü Miáosierna wchodzi do mego serca. Poczuáam pragnienie, aby zapomnieü o sobie i Jemu sprawiaü przyjemnoĞü. I dopiero od tego momentu byáam
szczĊĞliwa.
Tu dostrzegamy wielką tajemnicĊ – sekret Īycia Teresy. Przed otrzymaniem áaski BoĪego Narodzenia jest w wiĊzieniu samej siebie. W jednym z utworów poetyckich dedykowanych Matce BoĪej (ostatni
przed jej Ğmiercią), Teresa formuáuje takie zdanie:
Miáowaü to wydaü samą siebie, aby szukaü innych i móc
ich kochaü. Zresztą ta MiáoĞü (Agape) nie jest niczym
innym jak definicją samej Trójcy ĝwiĊtej (Miáowaü
to oddaü wszystko i oddaü samego siebie. Caáy Ojciec
wydaje siĊ Synowi i caáy Syn wydaje siĊ Ojcu i caáy
Duch ĝwiĊty wydaje siĊ Ojcu i Synowi). Ta definicja
odnosi siĊ takĪe do maáĪeĔstwa, jak równieĪ do Īycia
kapáaĔskiego i zakonnego. Jak siĊ wydaje, wydarzenia te są opatrznoĞciowe w odniesieniu do wielkiego
zbrodniarza Henri Pranziniego, którym Teresa zajmuje
siĊ duchowo. W noc z 19 na 20 marca 1887 roku
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w ParyĪu, zamordowaá on w straszliwy sposób dwie
kobiety i maáą dziewczynkĊ. Caáy Ğwiat byá zainteresowany tym wydarzeniem. W czasopismach, równieĪ
katolickich, domagano siĊ jego Ğmierci na gilotynie.
W Buissonnets (dom rodziny Martin w Lisieux) pan Martin zabrania swoim
córkom czytaü na ten temat, nie wyáączając
nawet katolickiego „La Croix” („KrzyĪ”).
Teresa sáyszy o tej sprawie, miĊdzy innymi
u swojego wujka w jego aptece, gdzie ludzie na ten temat rozmawiają. Mając czterPranzini
naĞcie lat postanawia uratowaü (w sensie
– zbawiü) Pranziniego i zaczyna modliü
siĊ za niego. Skáada równieĪ ofiarĊ i zamawia w jego
intencji MszĊ Ğw. Pomimo zakazu taty czyta „La
Croix” i dowiaduje siĊ, Īe Pranzini w ostatnim momencie swojego Īycia wchodząc na gilotynĊ caáuje krzyĪ,
chociaĪ wczeĞniej nie chciaá nawet rozmawiaü z kapelanem wiĊzienia. Teresa páacze z radoĞci i nazywa
Pranziniego swoim pierwszym dzieckiem. Mówi wtedy, Īe powinna jak najszybciej wstąpiü do Karmelu,
by móc zbawiaü innych tego typu ludzi. I póĨniej,
w czasie pobytu Teresy w klasztorze, obserwujemy
ciągle silny związek miĊdzy Teresą a wiĊĨniami i róĪnego rodzaju kryminalistami, a nawet mordercami.
We Francji jest bardzo popularna sprawa pewnego mordercy, który zostaá zgilotynowany w 1957
roku. Nawróciá siĊ w wiĊzieniu m.in. pod wpáywem
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Teresy. Z wiĊzienia pisaá przepiĊkne listy do swojej
Īony i córeczki. Kard. Loustiger zaproponowaá rozpoczĊcie procesu jego beatyfikacji. To spowodowaáo
wielkie problemy z policją i Ministerstwem Spraw
WewnĊtrznych twierdzących, Īe jeĞli zacznie siĊ kanonizowaü morderców to zajdziemy do nikąd. Proces
beatyfikacyjny tego mordercy jest w trakcie otwierania. Jak wiĊc widzimy, aktualny jest i dziĞ wpáyw
Teresy na wiĊĨniów.

