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Teréz anya szavaival
Kalkuttai Teréz anyát 2016. szeptember 4-én szentté avatta Ferenc pápa

Teréz anya imája (Mégis)
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli
cselekedeteidet, mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás
érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
Felirat az egyik kalkuttai, a Szeretet Misszionáriusai által fenntartott gyermekotthon falán.


„Ha néha a szegényeink éhen halnak, az nem azért van,
mert Isten nem gondoskodott róluk, hanem mert Ön és én nem
adtunk, mert nem voltunk a szeretet eszköze Isten kezében, mert
nem ismertük fel Őt, Krisztust, amikor eljött újból rongyos
álruhában az elhagyatott emberben.”


Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Két történet Teréz anyáról
„Meg volt beszélve, hogy II. János Pál pápa fogadja Teréz anyát, aki
otthont akart alapítani a Vatikánban a legszegényebbek számára.
Autóval mentünk. Már majdnem odaértünk, amikor Teréz anya
meglátott az utcán egy haldoklót.
Kérte a nővért, hogy álljunk meg, majd kiszállt, odament a földön
fekvő férfihoz, megfogta a kezét és letörölgette az arcát” – mondta el a
84 éves Esseff atya. „A nővérek kissé idegesek lettek, mert Teréz anya
másfél órán át térdelt és imádkozott a haldokló mellett. Végül
figyelmeztették, hogy nem fog tudni találkozni a pápával. Így felelt:
'Menjetek el helyettem. Én Jézussal vagyok. Mondjátok meg a
pápának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok.' – Vagyis
Jézust látta a legszegényebbekben.”
„Egy alkalommal találkozott Daniel Ortega nicaraguai kommunista
vezetővel, amikor egy földrengés után néhány nővérével együtt

segíteni mentek az országba. Ortega gyűlölködve fejtegette Ronald
Reagan amerikai elnökkel kapcsolatos politikai nézeteit. Teréz anya
csak állt és hallgatott, majd azt mondta: 'Reagan elnöknek nagy
szüksége van az imákra, ugye?' – 'Az biztos' – felelte Ortega. Mire
Teréz anya: 'És önnek is, hiszen a felesége azt mondta, ön katolikus;
ugye?' A diktátor igennel felelt, mire Teréz anya azt mondta: 'De úgy
tudom, a gyerekei nincsenek megkeresztelve. Pedig nem vezethet egy
országot az, aki a saját családját nem tudja vezetni. Kereszteltessük
meg a gyerekeit! Leszek a keresztanyjuk, és intézzük el ezt most
rögtön!”
Az történeteket John Esseff, Boldog Kalkuttai Teréz anya egykori gyóntatója
mesélte el az ausztrál Catholic Weekly hasábjain.


„Valamelyik nap álmodtam, hogy a menny kapujában
vagyok. Szent Péter ezt mondta: Menj vissza a földre, itt
nincsenek szegény városnegyedek.”


„Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk
meg a zajban és nyugtalanságban. Isten a csend barátja.
Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben
növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy
csendben haladnak… Szükségünk van a csendre, hogy
megérinthessük a lelkeket.”


„Azt gondolom, hogy a mai világ fejtetőre van állítva, és sok
a szenvedés azért, mert oly kevés a szeretet az otthonokban és a
családi életben. Nincs időnk a gyermekeinkre, nincs időnk
egymásra, nincs időnk élvezni egymás jelenlétében.”


„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de
egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr
ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk
életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük.”




„A szeretet az otthonainkban kezdődik; a szeretet az
otthonokban lakik, és ezért van a sok szenvedés és
szerencsétlenség a világban... Úgy tűnik, manapság
mindenki szörnyű sietségben van, türelmetlenül a minél
nagyobb siker, fejlődés, gazdagság és más hasonlók
elérésében, a gyermekeknek pedig szüleik idejéből oly
kevés jut. A szülőknek nincs idejük egymásra és így a
családokban kezdődik a világ békéjének felbomlása.“


Amikor a keresztre nézek...
Jézus karjai kitárva,
hogy átöleljen engem,
feje lehajtva, hogy megcsókoljon,
lábai szorosan szögezve,
hogy szabaddá tegyen engem.
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa,
szíve szélesen kitárva,
hogy befogadjon engem.
Akkor tudom,
hogyan szeretett Jézus engem.

Istenünk, te Kalkuttai Szent
Teréz anyát arra hívtad, hogy a
kereszten szomjazó Fiad szeretetére
a legszegényebbek iránt való
áldozatkész szeretettel válaszoljon.
Közbenjárására add, hogy szenvedő
testvéreinkben mi is Krisztust lássuk
és szolgáljuk. Ámen.
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