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Świętą Urszulę Ledóchowską i – młodszą od niej o 45 lat – świętą Matkę Teresę z Kalkuty łączy wiele podobieństw, które odnoszą się zarówno do ich życia, jak i cech duchowości oraz apostolstwa. Ponadto oba charyzmaty pozostawione przez święte mają
liczne punkty wspólne. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie tych analogii
oraz analiza kluczowej zbieżności dotyczącej życia wewnętrznego i misji obu kobiet.
Podstawowy, wspólny rys można prześledzić przede wszystkim w oparciu o pisma pozostawione przez Matkę Urszulę i Świętą z Kalkuty. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej, znaczącym słowem w ich duchowościach jest wezwanie "Pragnę" (J 19, 28), które
jest jednym z siedmiu słów wypowiedzianych z krzyża przez umierającego Chrystusa.

Obie zakonnice potrafią usłyszeć osobiście prośbę Zbawiciela, a odpowiadanie na nią
modlitwą, miłością i ofiarą czynią treścią całego swego życia oraz założonych przez
siebie zgromadzeń zakonnych.

Święta Urszula (Julia) Ledóchowska urodziła się w 1865 r., pochodziła z arystokratycznej polsko-szwajcarskiej rodziny. W wieku 21 lat wstąpiła w Krakowie do klasztoru
sióstr urszulanek. Żyła pragnieniem, które wyraziła w liście do swego brata Włodzimierza – jezuity, późniejszego generała Towarzystwa Jezusowego: "Żebym tylko miłować
umiała! Palić, spalić się miłością!" 211. W krakowskim klasztorze przeżyła 21 lat, pełniąc
misję wychowawczyni i nauczycielki, a także przełożonej 212.
Gdy miała 42 lata, rozpoczął się w jej życiu nowy etap niosący ze sobą całkowitą zmianę, a zarazem będący prostą konsekwencją tego, co wewnętrznie ją ożywiało – pragnienia prowadzenia wszystkich do Chrystusa. Otrzymawszy błogosławieństwo papieża
Piusa X, wyjechała do Petersburga, aby zająć się polskimi dziewczętami. Tam utworzyła autonomiczny dom urszulanek. Z uwagi na sytuację polityczną została wydalona
z Rosji, przebywała w krajach skandynawskich, gdzie wraz z rosnącą liczebnie grupą
sióstr oddawała się pracy apostolskiej w środowiskach zróżnicowanych pod względem
narodowym, światopoglądowym i wyznaniowym. W 1920 r. wspólnota sióstr wróciła
do Polski, dając początek Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego,
którego misją jest "głoszenie Chrystusa – miłości Jego Serca – przez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, służbę braciom najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym
oraz przez inne formy działania zmierzające do ewangelizacji świata" 213.
Święta Teresa z Kalkuty (Agnes Gonxha Bojaxhiu) urodziła się w 1910 r. w Skopje.
W młodości postanowiła poświęcić swoje życie Bogu. Pod wpływem lektury listów
jugosławiańskich misjonarzy zapragnęła zostać misjonarką. Gdy miała 18 lat, opuściła
dom rodzinny – wstąpiła do sióstr loretanek, irlandzkiej gałęzi Instytutu Najświętszej
Maryi Panny. Wyjechała najpierw do Irlandii, a następnie do Indii. Składając śluby zakonne, przyjęła imię Teresa. Pracowała jako nauczycielka w różnych szkołach, pełniła
też funkcję dyrektorki. Była wrażliwa na ubogich – w wolnym czasie odwiedzała biedaków w slumsach Kalkuty214.
W 1946 r. nastąpił przełomowy moment w życiu Matki Teresy, odkrycie powołania
w powołaniu. Otrzymała ona od Boga wezwanie, by opuścić klasztor i pomagać biednym, żyjąc pośród nich. Wyznała później, że to był nakaz, gdyby go nie spełniła,
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oznaczałoby to dla niej, że odrzuciła wiarę 215. W 1948 r. dostała pozwolenie na opuszczenie sióstr loretanek i poświęcenie się misji wśród ubogich. Zaczęła stopniowo realizować prośbę Chrystusa skierowaną do niej. Miała zwyczaj mówić, że nie dotknęłaby
trędowatego nawet za tysiąc funtów, ale chętnie się nim opiekuje z miłości do Boga 216.
W konsekwencji założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które ma na celu
zaspokajanie pragnienia Jezusa, służąc Jemu w najuboższych z ubogich, umierających,
opuszczonych, nędzarzach, zajmując się sierotami i bezdomnymi. Otrzymała wiele dowodów uznania, w tym Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r217.
Matka Ledóchowska i Matka Teresa rozpoczynały swoją drogę życia radami ewangelicznymi i działalność apostolską w tradycyjnych, starych, zasłużonych dla Kościoła
zgromadzeniach zakonnych, które jednak – po odkryciu wezwania Bożego, powołania
w powołaniu – opuściły, by zainicjować nowe drogi i dzieła apostolskie przekraczające
ustalone, ówcześnie istniejące struktury. Nie uniknęły trudności, utrapień i niezrozumienia przez ludzi. Obie nigdy same nie planowały i nie zamierzały zakładać nowych
wspólnot, przeciwnie – były szczęśliwe na drodze, którą w młodości rozpoznały jako
miłą Bogu i którą obrały za swoją, całkowicie się z nią utożsamiając. Obie, ożywiane
miłością do Chrystusa, pragnęły, by ich życie było realizacją zamysłów Bożych, wypełniających się w nich. Stały się założycielkami nowych zgromadzeń zakonnych, które
wydają owoce w Kościele.
Święte wzrastały w różnych kulturach i w innych realiach życia, jednak obie podobnie
postrzegały siebie – w pokorze, prostocie i prawdzie – jako narzędzia, którymi chce
posługiwać się Bóg. Święta Urszula napisała: "Byłam tylko pionkiem na szachownicy,
którym wyższa ręka kierowała (...) aż do spełnienia zamiarów Bożych"218, a Matka
Teresa mówiła: "Bardzo często czuję się jak mały ołówek w Rękach Boga. On to pisze,
On to myśli, On tym porusza, ja mam tylko być ołówkiem" 219. Służyły przede wszystkim ludziom ubogim, słabym, opuszczonym, najbardziej potrzebującym i społecznie
wykluczonym. Niosły miłość Bożą wszędzie tam, gdzie przyszło im się znaleźć –
przenikało je dążenie prowadzenia innych do Chrystusa. Choć już za życia były znane,
cenione i podziwiane, a nawet nagradzane przez wielkich tego świata, nie przywiązywały do tego żadnego znaczenia. Cechowała je prostota, pokora, skromność oraz postawa
ubóstwa duchowego i zewnętrznego.
Święta Urszula i święta Matka Teresa z Kalkuty w pewnej mierze sięgały do tego samego źródła: były ukształtowane przez duchowość ignacjańską, z której wiele czerpały
i do której się odwoływały. Ich kierownikami duchowymi, rekolekcjonistami, doradcami i wspomożycielami byli jezuici. Nie mogło to pozostać bez wpływu na ich duchowość oraz duchowość założonych przez nie zgromadzeń. Pozostawiły wiele napisanych
tekstów. J. Augustyn zauważa, że "choć obie miały znakomite wykształcenie i przygo215
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towanie intelektualne, ich pisma były związane z bezpośrednią działalnością apostolską
i miały charakter przede wszystkim świadectwa wiary"220.
Zarówno Matka Urszula, jak i Matka Teresa z Kalkuty w charyzmatach powołanych
przez nie zgromadzeń zakonnych odwoływały się do tajemnicy Jezusa oddającego życie
na krzyżu. Matka Urszula weszła w głębię tej prawdy przyjmując nazwę, jaką Kościół
dał nowej rodzinie zakonnej: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego221. Matka Teresa zaś jedno z siedmiu słów umierającego Jezusa: "Pragnę" umieściła
w centrum duchowości Sióstr Misjonarek Miłości. To wezwanie w języku angielskim
wypisane jest na ścianach wszystkich kaplic zgromadzenia.

Tajemnica Serca Jezusa Konającego jest centralna dla zgromadzenia zakonnego założonego przez Matkę Ledóchowską. Apostolska wspólnota powstająca za pośrednictwem
świętej Urszuli w 1920 r. z woli Kościoła otrzymuje bowiem predykat: od Serca Jezusa
Konającego222. Tajemnica ta zostaje więc powierzona zakonnicom jako źródło duchowości i misji. Odkrycie jej nie następuje w jakimś jednym, określonym momencie życia
czy powołania Świętej. Natomiast zgłębianie i kontemplacja miłości Serca Jezusa Konającego oraz wprowadzanie w czyn owoców modlitwy stanowi treść całego ziemskiego życia Matki Ledóchowskiej. Przyjmuje ona tę tajemnicę – i to, co z niej wynika –
jako osobisty program życia i działania, a wszystkie siostry zgromadzenia zachęca
do kroczenia tą samą drogą. W "Testamencie" pisze do sióstr:
"Urszulanka Serca Jezusa Konającego powinna wsłuchiwać się w bolesną skargę wydobywającą się z ust konającego na krzyżu Pana: <Pragnę> (J 19, 28). Wszak ten
okrzyk to jęk Serca przepełnionego bólem na widok małej liczby dusz korzystających
z łask, jakie On, Jezus nasz, męką i śmiercią swą dla nas, dla całego rodu ludzkiego
wysłużył. Pragnie Jezus, a to pragnienie takie straszne, że On, który nigdy na nic się nie
skarżył, od tej skargi jakby powstrzymać się nie może. Pragnie dusz – dusz, które by Go
kochały, a na które, w zamian za ich miłość, mógłby wylać skarby łask i prowadzić je
do wiecznej szczęśliwości, do nieba, gdzie On dla nich miejsce chce przygotować" 223.
Święta Urszula Ledóchowska w swoich pismach wielokrotnie zatrzymuje się nad prawdą o miłości Boga, która wyraziła się przez krzyż, i którą ukazuje Serce Zbawiciela.
Zostawia zapis swych medytacji nad tajemnicą Serca Jezusa Konającego przede
wszystkim w "Rozmyślaniach" i "Pismach zakonnych" przygotowywanych jako konkretne wskazania i pomoce dla sióstr urszulanek. Zauważa w nich ona, że siostry powinny poszukiwać i znajdować to, czego Pan Bóg od nich oczekuje, a nie stanie się to
inaczej, jak poprzez osobiste zwrócenie się do Zbawiciela. Trzeba skierować wzrok do
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krzyża, żeby zrozumieć pragnienie Konającego Serca Pana. Matka Urszula zachęca:
"Wpatrujmy się w to Serce"224 i odczytuje bezpośrednie wezwanie, jakie kieruje Chrystus: "Kochajcie, jak Ja Was kochałem! (...) Czyńcie pokutę, tak jak Ja pokutowałem!"225.
Według świętej Urszuli, odkrycie niepojętej miłości Boga do człowieka jest doświadczeniem fundamentalnym. Ta właśnie miłość objawiła się najpełniej na krzyżu,
w Sercu Jezusa Konającego. Nabożeństwo do Ukrzyżowanego stanowi więc dla Matki
Ledóchowskiej duszę życia wewnętrznego. Zachęca ona, by odważyć się zająć miejsce
umiłowanego ucznia, stanąć pod krzyżem i usłyszeć osobiście słowo "Pragnę". Poleca
prosić Pana: "Jezu mój Ukrzyżowany, niech serce me wzruszy to wołanie miłości, wyrażające ogrom bólu"226. Odczytuje i wyjaśnia krzyk Zbawiciela jako wyraz nie tylko
cierpienia fizycznego, ale także bólu moralnego, duchowego wypływającego z widoku
milionów ludzi, którzy odwracają się od Niego:
"Jezu, klęcząc u stóp Twego krzyża, uprzytomnię sobie, kim jesteś, Ofiaro moja, krwią oblana,
konająca w niewypowiedzianych mękach. Tyś Bóg mój i Pan, wielki, trzykroć święty, Ten,
który był, jest i będzie. A tu, na tym krzyżu, <robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludu
i wzgarda pospólstwa> (Ps 22, 7) (…). Kochasz nas. Nie jesteśmy Ci potrzebni do Twego
szczęścia, ale my Ciebie potrzebujemy, a Ty się dla nas ofiarowujesz z miłości. O, żebym
umiała pojąć cały ogrom Twej miłości i zrozumieć, ile jej się zawiera w Twoim wołaniu <Pragnę>”227.

Najbardziej więc znaczącym słowem Chrystusa, przenikającym głębię duszy ludzkiej,
jest dla świętej Urszuli krzyk: "Pragnę". To wołanie, które rozlega się z wysokości
krzyża, z ust konającego Pana, nie wyraża jednak tylko pragnienia naturalnego. Słowo
"Pragnę" niesie ze sobą Tajemnicę. Jest to jęk Serca przepełnionego bólem – to reakcja
Zbawiciela na widok jedynie nielicznych dusz, które chcą przyjąć łaski darowane
w Jego męce i śmierci. Okrzyk "Pragnę", Święta słyszy i odczytuje bardzo osobiście,
swoim sercem – jako wołanie o miłość, jako pragnienie miłości – jako dar samej siebie
dla Boga.
Matka Urszula rozważając zdanie: "Jaki będzie pożytek z krwi mojej, z mojego zejścia
do grobu?" (Ps 30, 10), rozpoznaje w Sercu Jezusowym Miłość odrzuconą
i wzgardzoną. Pisze: "Cóż za pożytek ze krwi mojej? Te słowa, tak dawno temu wyrzeczone, wciąż dźwięczą w zbolałej duszy Zbawiciela: cóż za pożytek z krwi mojej,
z bólu mego, z męki mojej i śmierci mojej, skoro ludzie nie chcą korzystać z łask im
wysłużonych i odrzucają rękę, którą do nich wyciągam, by ich ratować! I znów z ust
Jezusa wydobywa się cicha, pełna bólu skarga: Sitio – Pragnę"228. Odkrywa, że Zbawiciel pragnie, by ogień Jego miłości zapłonął i rozpalał się coraz bardziej w sercu człowieka.
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Święta zauważa, że to, czego słowo nie może wyrazić, ukazuje gest: przebicie Serca
Jezusa włócznią. Jest to gest otwarcia, który pozwala niejako wypłynąć pragnieniom
Chrystusa. Zranione Serce jest przebłaganiem za grzechy. Matka Urszula wpatrując się
w Serce Pana – skrwawione, przebite włócznią – rozważa, dla kogo ono jest tak zranione. Rana miłości wskazuje na otwarcie dla wszystkich. Serce Zbawiciela chce być
bezpiecznym miejscem schronienia dla każdej duszy, dla serc szukających Boga i zbawienia. Jest ono zawsze otwarte dla ludzi. Święta pisze w swoich rozważaniach przeznaczonych dla sóstr: "Serce, przebite włócznią – dla nas szeroko otwarte, jak gdyby
chciało nas zaprosić, byśmy przybyli i czerpali z pełności Jego łask. Boskie Serce pragnie dać mi ich jak najwięcej. Cieszy się, gdy przychodzę, by z tej pełności czerpać siły
dla biednej duszy mojej"229. Serce Jezusa Konającego wstępuje do najgłębszych przepaści – pozwala wypełnić się zelżywością, wzgardą i poniżeniem, by uczyć człowieka
pokory i prawdziwej miłości bliźniego.
Dla Matki Ledóchowskiej odpowiedzią na miłość Bożego Serca, na usłyszaną skargę
Jezusa, musi być konkretna postawa. Święta stwierdza: "Nie ma miłości ten, kto nie
czuje pragnienia przyniesienia ulgi cierpiącemu przyjacielowi, a czy Jezus nie jest naszym najlepszym Przyjacielem? Czy nie powinnam więc być gotowa na wszelką ofiarę,
byleby choć trochę pocieszyć Jego Serce, tak srodze zranione?" 230. Dlatego, według
świętej Urszuli, obowiązkiem serc kochających jest zadośćuczynienie Jezusowi za wyrządzane zniewagi, za ból zadany Jego Sercu. Serce Jezusa bowiem pozwala się kochać.
Chrystus pragnie dusz, które by Go miłowały, na które mógłby wylewać łaski. Dlatego
ukierunkowanie serc ludzkich ku Sercu Bożemu i pomoc w odkrywaniu Jego ogromnej
miłości jawi się dla Założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego jako zadanie i misja. Według Matki Ledóchowskiej konieczne jest dokładanie starań, by Miłość najczystsza i samoudzielająca się mogła zostać przyjęta, by nie spotkała
się z odrzuceniem.
Święta Urszula daje wyraz swej osobistej więzi z Chrystusem, z Jego Konającym
Sercem, przez podejmowanie wysiłku, by w modlitwie, czynach miłości i pokuty zaspokajać pragnienia Zbawiciela. Modli się słowami: "O Jezu mój, konający na krzyżu,
szczególnie przez te dni, gdy świat o Tobie zapomina, chcę dołożyć wszelkich starań,
by stać się pociechą dla Serca Twego i choć małymi, ale jak najliczniejszymi ofiarami
oraz miłością odpowiadać na Twój jęk boleści: Pragnę" 231. Równocześnie udziela ona
siostrom wskazań, w jaki sposób całym życiem odpowiadać na Jezusowe "Pragnę" tak,
aby być "pociechą dla Serca Jezusowego"232. Matka Ledóchowska nie ma tu na myśli
płytkiego wymiaru uczuciowego, lecz wskazuje na konieczność życia miłością, modlitwą i pokutą. Zaleca rozpoczynać dzień od ofiarowania go Sercu Jezusowemu. Podczas
codziennej adoracji zachęca do wpatrywania się w Pana i kierowania prośby, by On
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nauczył – choć w niewielkim stopniu – rozumieć ogrom Jego miłości ku ludziom i "płacić Sercu Jezusowemu miłością za miłość, ofiarą za ofiarę, choćby krwią za krew" 233.
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego wskazuje
swym duchowym córkom, że również całe ich życie powinno być – poprzez czynną
miłość i pokutę – wyrazem wynagrodzenia Sercu Zbawiciela za grzechy własne
i innych ludzi. Stara się ona wzbudzić w siostrach pragnienie ofiarowania swego życia
Chrystusowi jako całopalnej ofiary zadośćuczynienia. Pisze: "Serce Konające Jezusa,
jakże Ciebie nie kochać za wszystko, coś dla nas uczyniło! Tyś konało, by stać się dla
mnie źródłem słodyczy, świętej radości, nadziei i pokoju (...)" 234. Ten, kto trwa przy
Sercu Jezusa Konającego, od kontemplacji ma przechodzić do czynów miłości bliźniego. Święta Urszula zachęca siostry: "Dzieci moje, niech w sercach Waszych tli się nieustannie święty ogień miłości dusz. Zbawić dusze, prowadzić dusze do Jezusa, dać im
poznać nieskończoną dobroć Serca Jezusowego – oto ideał, dla którego poświęcić się
mamy"235.
Matka Ledóchowska poleca ogarniać miłością bliźnich i cały świat, a zwłaszcza tych
najbardziej potrzebujących i słabych – być pełnym poświęcenia, wyniszczając swoje
"ja" i na wzór Serca Jezusowego stać się prawdziwą, całopalną ofiarą. Modli się słowami:
"O Jezu, i ja chcę być Twoją ofiarą. Patrz, oddałam się Tobie na ofiarę całopalną przez śluby
święte, więc należę do Ciebie. Możesz uczynić ze mną wszystko, co Ci się podoba, jam ofiarą
Twoją, więc na wszystko sie zgadzam. Rób ze mną, co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz, bylebym trawiła się na ołtarzu Twej miłości, dopóki się zupełnie nie strawię. Nic dla mnie, wszystko
dla Ciebie!"236.

Wyznanie "Pragnę" Jezusa z Krzyża jest najistotniejszym i centralnym słowem w duchowości i misji świętej Matki Teresy z Kalkuty. Słowo to wyraża radykalną zmianę
w jej życiu i stanowi o jej powołaniu w powołaniu. 10 września 1946 r. Matka Teresa
podczas podróży pociągiem otrzymuje wielką łaskę i światło od Boga – wyraźne
i jednoznaczne wezwanie, by zaspokoić pragnienie Jezusa. Zostaje wybrana i zaproszona, by porzucić wszystko, co dotychczas było jej codziennością i iść za Chrystusem
do slumsów, służąc Jemu pośród najbiedniejszych z biednych. "Wiedziałam, że taka
była Jego wola i że musiałam pójść za Nim. Nie miałam najmniejszej wątpliwości, że to
będzie Jego dzieło"237 – pisze później o tym wezwaniu.
Matka Teresa w prostych słowach wyjaśnia po latach swoim duchowym córkom, że
natchnienie, które otrzymała tamtego dnia było konkretnym – skierowanym do niej
osobiście – poleceniem, by "zaspokajać pragnienie Jezusa poprzez służenie Mu
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w najuboższych z ubogich"238. Całe jej późniejsze życie i wszelkie działanie ma więc
swoje źródło "w głębi nieskończonego Bożego pragnienia, by kochać i być kochanym"239. Matka Teresa odczytuje i odkrywa, w jaki sposób ona może okazać Jezusowi
miłość i co uczynić, by Jego miłość docierała do innych.
Święta z Kalkuty wyznaje, że Jezus wielokrotnie podczas różnych modlitw i komunii
świętych pytał ją:
"Czy odmówisz mi? Kiedy chodziło o twoją duszę, nie myślałem o sobie, ale oddałem się dobrowolnie za ciebie na Krzyżu, a teraz ty co? Czy odmówisz mi? (...) Twoje pragnienie dusz
przywiodło cię tak daleko. – Boisz się zrobić jeszcze jeden krok dla swego Oblubieńca – dla
Mnie – dla dusz? Czy Twoja wielkoduszność oziębła? Czy Ja jestem mniej ważny niż ty? (...)
Twoim powołaniem jest kochać i cierpieć, i zbawiać dusze, i jeśli uczynisz krok, spełnisz pragnienie mojego Serca wobec ciebie"240.

Matka Teresa nie ma wątpliwości, co powinna czynić, gdyż sam Chrystus mówi jej,
w jaki sposób może ona odpowiedzieć na Jego krzyk "Pragnę". Jezus wskazuje, że potrzebuje indyjskich sióstr zakonnych, które zaspokajałyby tęsknoty Jego Serca, niosąc
Jego miłość do biednych, chorych, umierających i maleńkich dzieci. Pragnie, by oni
wszyscy zostali przyprowadzeni do Niego. Równocześnie chce, aby powstało nowe
zgromadzenie żeńskie: Misjonarki Miłości, które by wypełniały posługę szerzenia miłości Bożej wobec ludzi. Jezus wzywa wprost Matkę Teresę: "Daj Mi dusze biednych
malutkich dzieci ulicy. – Jak to boli – gdybyś tylko wiedziała – widzieć te biedne dzieci
zbrukane grzechem. Pragnę ich czystej miłości. – Gdybyś tylko odpowiedziała na moje
wezwanie i przyprowadziła mi te dusze – wyrwij je z rąk Złego"241.
Matka Teresa z Kalkuty, wcielając w życie zadaną jej misję, ma szczególny udział
w męce Chrystusa, a charakterystycznym jej rysem jest pragnienie Jezusa rozumiane
jako tajemnica Jego tęsknoty za miłością i zbawieniem każdego człowieka 242. Święta
natychmiastowo i bez wahania przyjmuje Boże przynaglenie, by odpowiedzieć na Jego
miłość, w taki sposób, jaki słyszy od Boga. Fakt jej ochoczej i prędkiej odpowiedzi jest
bardziej zrozumiały i uzasadniony, jeśli weźmie się pod uwagę jej wcześniejszy prywatny ślub złożony w kwietniu 1942 r. Za zgodą swego kierownika duchowego ślubuje
ona – pod karą grzechu śmiertelnego – "żeby dać Bogu wszystko, o co poprosi – niczego Mu nie odmawiać"243. Czyni ten prywatny ślub powodowana jedynie miłością do
Pana. "Chciałam dać Bogu coś bardzo pięknego" 244 – wyznaje. Postanawia więc i przyrzeka zawsze, w każdych okolicznościach mówić Bogu "tak". Pozytywna odpowiedź na
Jezusowe "Pragnę" jest więc prostą i bezpośrednią konsekwencją tamtej obietnicy.
Spowiednik Matki Teresy udziela jej pozwolenia na podjęcie tego zobowiązania, gdyż
zna jej wierność i dobrze ugruntowaną, sprawdzoną zdolność do szukania we wszystkim tego, co może sprawić Bogu radość i podobać Mu się bardziej.
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Wypełnianie pragnień Jezusowych jest dla Matki Teresy najważniejsze. Przedkłada je
ona ponad jakiekolwiek osobiste upodobania, uczucia i obawy. W liście do arcybiskupa
Periera, któremu wyjaśnia otrzymane natchnienia Boże i którego prosi o decyzję w tej
sprawie, pisze następujące słowa: "Proszę nie liczyć się z moimi uczuciami – proszę nie
liczyć się z ceną, jaką musiałabym zapłacić – jestem gotowa – bo oddałam Mu [Chrystusowi] już całą siebie"245. Nie oznacza to, oczywiście, że perspektywa opuszczenia
swego zgromadzenia nie napełnia jej żalem 246. "Jako loretanka byłam i jestem bardzo
szczęśliwa. Opuścić to, co kocham i narazić się na nowe trudy i cierpienia, które będą
ogromne..."247 – wyznaje w tymże liście arcybiskupowi. Matka Teresa nie zważa także
na względy ludzkie i opinie, z którymi będzie się musiała zmierzyć, choć jest ich
w pełni świadoma. "Pragnę oddać wszystko dla dusz. Wszyscy uznają, że jestem szalona – po tylu latach – zaczynać coś, co przyniesie mi w większości tylko cierpienie – ale
On wzywa mnie (...) bym walczyła z szatanem i pozbawiła go tysiąca maleńkich dusz,
które codziennie niszczy"248.
Matka Teresa jasno zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiadanie na pragnienia Jezusa
będzie dla niej samej bolesne. Chrystus nie ukrywa tego przed nią, ale sam jej to wyjawia: "Będziesz cierpiała i cierpisz teraz – ale skoro jesteś moją własną małą Oblubienicą – Oblubienicą Ukrzyżowanego Jezusa – będziesz musiała nieść tę udrękę w sercu. –
Pozwól Mi działać – Nie odmawiaj Mi – Zaufaj mi z miłością – zaufaj mi ślepo"249.
Jako osoba należąca całkowicie do Pana, jest gotowa na to, by dzielić ze Zbawicielem
Jego udręczenia. Wie, że jest powołana do tego, by iść Jego śladami, Jego drogą Krzyża.
Ponadto pragnienia Jezusowe są zbieżne z jej pragnieniami. Jej samej sprawia ból to, co
jest źródłem Jezusowych udręk. Napawa ją cierpieniem fakt, że tyle dusz pozostaje zostawionych samych sobie, że najsłabsi, najubożsi są zdani tylko na siebie. Ona, tak samo jak Chrystus, jej Oblubieniec, jest wypełniona pragnieniem, by docierać do tych,
którzy idą na zatracenie, i o których świat zapomina. Chce przyprowadzić dusze do
Chrystusa i sprawiać, by On był kochany. Wyznaje: "W ciągu tamtego roku bardzo często pragnęłam być cała dla Jezusa i sprawiać, by inne dusze – zwłaszcza indyjskie –
przyszły i gorąco Go ukochały – pragnęłam utożsamić się całkowicie z indyjskimi
dziewczętami i w ten sposób kochać Go tak, jak nigdy przedtem nie był kochany" 250.
Słowo Chrystusa "Pragnę" stało się więc bezpośrednim początkiem i najważniejszą racją istnienia Zgromadzenia Misjonarek Miłości. Istnieje ono po to, by odpowiadać na to
wezwanie Jezusa. Reguła Zgromadzenia spisana przez Matkę Teresę podaje jednoznacznie: "Celem Ogólnym Misjonarek Miłości jest zaspokajanie pragnienia Jezusa
Chrystusa na Krzyżu, pragnienia miłości i dusz"251. Zdanie to świadczy o tym, że mi245
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styczne doświadczenie Matki Teresy, która usłyszała prośbę "Pragnę", nie pozostało
tylko jednym z wielu jej osobistych odkryć, lecz stało się podstawą duchowości całej
nowej rodziny zakonnej. "To ten cytat z Pisma Świętego stał się dla niej podsumowaniem i przypomnieniem jej powołania"252.
Matka Teresa sama wyjaśnia jak rozumie i interpretuje słowo wypowiedziane przez
Pana z wysokości krzyża:
"<Pragnę> – powiedział Jezus na krzyżu, kiedy był pozbawiony wszelkiej pociechy, umierając
w absolutnym Ubóstwie, opuszczony, wzgardzony i rozbity na ciele i duszy. Jezus mówił, że
pragnie nie wody, lecz miłości, ofiary. Jezus jest Bogiem: dlatego Jego miłość, Jego pragnienie
jest nieskończone. Naszym celem jest ugasić to nieskończone pragnienie Boga, który stał się
człowiekiem. Tak jak anioły, które w niebie nieustannie adorują Boga, śpiewając Mu pieśni
chwały, tak Siostry (...) bez ustanku zaspokajają pragnącego Boga swoją miłością i miłością do
dusz, które do Niego przyprowadzają"253.

Matka Teresa podkreśla, że podjęcie Jezusowego wezwania jest możliwe jedynie
w zjednoczeniu z Maryją, Matką Zbawiciela, która bezpośrednio i jako pierwsza usłyszała okrzyk Pana. Matka Najświętsza najlepiej zrozumiała wołanie Swego Syna, gdyż
Jej niepokalane Serce było najpełniej zespolone z cierpiącym i konającym Sercem Jezusa. Święta z Kalkuty poleca oddanie się Maryi jako drogę do wypełnienia Chrystusowego pragnienia, gdyż opiera się na tym, czego osobiście doświadczyła. W wizjach, które
otrzymała i podczas których Jezus objawił jej, czego od niej oczekuje, zobaczyła tłum
ubogich i ich udrękę oraz stojącą wśród nich Maryję. Maryja prosiła ją wprost, wskazując na ubogich: "Zaopiekuj się nimi – oni należą do mnie. Przyprowadź ich do Jezusa –
zanieś Jezusa do nich"254. W kolejnej części wizji ujrzała Ukrzyżowanego, który zwrócił się do niej: "Ja cię prosiłem. Oni cię prosili i Ona, Moja Matka cię prosiła. Czy
odmówisz Mi tego – by się nimi zaopiekować, by ich do Mnie przyprowadzić?"255
Matka Teresa wie, jak zaspokoić pragnienie Zbawiciela, ponieważ rozumie duchowy,
ewangeliczny związek pomiędzy cierpieniami Pana, a cierpieniami ludzi ubogich
i opuszczonych. Zachęca swoje duchowe córki, by one także usłyszały wołanie Pana:
"Pragnę", gdyż ono nie pochodzi tylko z przeszłości, ale jest żywe i wypowiedziane
zawsze "do kogoś". Pyta:
"Wierzycie w to? (...) Dlaczego Jezus mówi: <Pragnę>? Co to znaczy? To coś, co tak trudno
wyjaśnić słowami. (...) <Pragnę> to znacznie głębsze słowo, niż gdyby Jezus powiedział po
prostu: <Kocham was>. Dopóki nie będziecie wiedzieli, i to w bardzo osobisty sposób, że Jezus Was pragnie – nie będziecie w stanie poznać tego, kim On chce dla Was być. Ani tego,
kim chce, abyście Wy byli dla Niego" 256.

Matka Teresa zapewnia: "On [Chrystus] Was nie tylko kocha, więcej nawet – On Was
pragnie. Brakuje Mu Was, gdy nie przychodzicie blisko. On Was pragnie. Kocha Was
zawsze (...)"257.
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Istnieje zbieżność i znaczne podobieństwo pomiędzy życiem świętej Urszuli Ledóchowskiej i świętej Matki Teresy, ich dziełami i charyzmatami założonych przez nie
zgromadzeń zakonnych. Najbardziej istotne odniesienie bazuje na tym, że obie święte
odkrywają osobiście – i każda na swój sposób – to samo wezwanie Jezusowe: "Pragnę"
(J 19, 28). Dla nich pragnienie to nie tylko fizyczna potrzeba, która domaga się zaspokojenia, lecz wyrażenie bolesnej i poszukującej ludzi tęsknoty Zbawiciela. Wołanie
Chrystusa staje się dla obu kobiet synonimem pewnych szczególnych aspektów miłości
Boga do każdego człowieka. One tę miłość rozpoznają, kontemplują i starają się ją głosić oraz świadczyć o niej czynem i ofiarą.
Każda ze świętych inaczej dochodzi do odkrycia Jezusowego wezwania. Nie jest czymś
nadzwyczajnym, że zarówno św. Urszula, jak i św. Matka Teresa odwołują się do słowa: "Pragnę" (J 19, 28) – jest to przykład duchowości biblijnej, którą obie reprezentują.
Ponadto, można też wskazać tu na czerpanie z duchowości ignacjańskiej, która niewątpliwie jest źródłowa dla obu kobiet. Święty Ignacy poleca bowiem wyobrazić sobie
Chrystusa Pana, rozpiętego na krzyżu i rozważać, "co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem uczynić dla Chrystusa" 258. Przykładowo, również
święta Teresa z Lisieux w pewnym momencie swego życia odkrywa wyraźnie wezwanie Pana: "Pragnę". Wspomina ona: "Brzmiało mi w sercu ciągle wołanie konającego
Jezusa: <Pragnę> (J 19, 28), zapalając mnie nieznanym dotąd a potężnym żarem. Chciałam ugasić pragnienie ukochanego Zbawiciela; czułam, że i mnie trawi żądza zbawiania
dusz, chciałam wyrywać grzeszników z płomieni piekielnych za wszelką cenę" 259.
Znamienne jest, że dla świętej Urszuli i świętej Matki Teresy wołanie Zbawiciela "Pragnę" staje się nie tylko jednym z wielu, lecz przewodnim słowem w ich duchowościach
i wyznacznikiem całego posłannictwa. Obie nie tylko wsłuchują się w ten okrzyk, lecz
także odpowiadają na niego własnym, ofiarnym życiem. Obie odczytują to pragnienie
jako wezwanie do niesienia miłości Chrystusowej najbardziej potrzebującym, słabym
i ubogim. Obie czynią całe własne życie odpowiedzią na Jezusową skargę, a tym samym zostawiają założonym przez siebie zgromadzeniom ideał życia i misję do wypełnienia. Ponadto, zachęcają swoje duchowe córki, by i one, jak najbardziej osobiście
i niepowtarzalnie, niejako wciąż od nowa, wsłuchiwały się w bolesne wyznanie Pana:
"Pragnę" i odpowiadały na nie swym życiem.
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Summary:

ST. MOTHER TERESA OF CALCUTTA

The article presents the analogies between the life, spirituality and mission of Saint
Ursula Ledóchowska and Saint Mother Teresa of Calcutta who was forty-five years
younger than Saint Ursula Ledóchowska. There are some similarities concerning their
work and charismata of the congregations founded by them. Both saints refer directly to
the words: "I thirst" (J 19: 28), said by Jesus Christ dying on the cross. These words
become the driving force in their whole mission and the principle in their spirituality.
Both Mother Ledóchowska and Mother Teresa interpret the request of Jesus as a call for
love. The call of the Saviour is for both women the synonymous to the special aspects
of God’s love for everyone. They recognize this love and from this point of time they
will reply to Jesus’ request with their own life. They take it personally and understand it
as an invitation to carry the love of Christ to those in need, the weak and the poor. To
their congregations they leave the mission and their way of life.
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