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Szent
Terézre
emlékezünk bölcsességeivel
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Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya albán származású római
katolikus apáca, a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobelbékedíj és számos magas kitüntetés tulajdonosa. Az indiai Kolkata
szegénynegyedeiben végzett áldozatos munkájával az egész emberiség
elismerését kivívta. 1997. szeptember 5-én hunyt el a már életében is szentként
tisztelt apáca. Agnes Gonxha Bojaxhiut 2016. szeptember 4-én avatta szentté
Rómában Ferenc pápa.
A rászorulók jótevője emberek millióinak szolgál ma is példaként. Bölcsességeivel
emlékezünk rá.
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„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre,
válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez segít majd, hogy
kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.”

K
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„Ha néha testvéreinknek éhen kell halniuk, ez nem azért van, mintha Isten nem
gondoskodna róluk, hanem mert te meg én nem voltunk a szeretet eszközei
Isten kezében, hogy ruhát és kenyeret adtunk volna nekik. Mert nem ismertük
föl Krisztust, amikor Ő rongyos, éhező vagy magányos ember álruhájában vagy
kitaszított gyermek képében újból közénk jött, és menedéket keresett.”
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„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretet
fektetünk az adásba.”

„Ha elfogadjuk, hogy az édesanyák megölhetik saját gyermeküket, akkor
hogyan magyarázzuk el másoknak, hogy ne öljék meg egymást? […] Az
abortusszal az anya nem tanul meg szeretni, hanem saját gyermekét öli meg
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azért, hogy megoldja saját problémáját. […] Bármely ország, amely elfogadja a
terhesség megszakítását, az nem egymás iránti szeretetre tanítja az embereket,
hanem arra, hogy erőszakot alkalmazzanak saját céljaik elérésében. Épp ezért a
béke és a szeretet legnagyobb rombolója az abortusz.”
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„Az élet szépség, csodáld meg!”

„Ha keresztényi életet él az ember, akkor az biztosítja hitének növekedését. Sok
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szent járt előttünk, hogy vezessen minket. De én azokat szeretem, akik
egyszerűek, mint Szent Thérése de Lisieux, Jézus kis virága. Őt választottam
névadómnak, mert hétköznapi dolgokat tett, nem hétköznapi szeretettel.”

„Legyetek hűek a kis dolgokban, mert azokban rejlik erőtök.”
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„Ha nincs békénk, az azért van, mert elfelejtettük, hogy egymáshoz tartozunk.”
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„Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!”
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„A béke egy mosollyal kezdődik.”
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„Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem
sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik
velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.”

„Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után,
mint előtte.”
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„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp
nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
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„A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést
és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a
világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak
egy kis szeretetre.”
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„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
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„A szerelem olyan gyümölcs, aminek mindig szezonja van, és mindenki számára
megszerezhető.”
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„A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban
végtelen.”
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„Ha mindenki tisztára seperné a maga portáját, az egész világ tiszta lenne.”

A válogatás nem teljes. Ha ismers más idézetet, beszéd részletet Teréz anyától,
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akkor írd meg kommentben.

Szerző: Szerk. (2019-09-05)
7 / 7 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/kalkuttai-szent-terezre-emlekezunk-bolcsessegeivel/ internetes címről származik. A cikket 2021-07-30
dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek
ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

