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Teréz anya és Lady Di barátsága
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A napokban a különböző hírforrások mind megemlékeztek az évfordulóról: Diana
walesi hercegné most július 1-jén lenne 60 éves. Az 1997. augusztus 31-én
autóbalesetben Párizsban elhunyt hercegné londoni szobrának felavatása
alkalmából rövid időre újból találkozott két fia, Vilmos és Harry. Az olvasókat
ezekből a cikkekből leginkább a két herceg mostanában bőségesen ismertetett
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A “nép hercegnőjeként” emlegetett Diana már életében hatalmas népszerűségnek
örvendett, Elegáns volt és szép, számos jótékonysági ügyet támogatott és
természetes kedvességével mindenkit meghódított. Halála világszerte soha nem
látott gyászt váltott ki. Élettörténete, személyisége, halálának körülményei azóta
is sokakat foglalkoztatnak.
Talán nem mindenki tudja azonban, hogy a hercegné jó barátságban állt az azóta
szentté avatott Kalkuttai Teréz anyával, aki egyébként öt nappal Diana után,
1997. szeptember 5-én halt meg.
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A sajtóban számos fotó dokumentálta ezt a valószínűtlen kapcsolatot, amely
mögött egyértelműen az állhatott, hogy mindkettőjükből sugárzott a szeretet és
mindketten segíteni akartak a kiszolgáltatottakon. Ha belegondolunk, milyen
ékszerei voltak Dianának, és milyen volt Teréz anya kopott szandálja, még jobban
megilletődünk a köztük kialakult rokonszenv láttán.
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Először 1992-ben Kalkuttában kellett volna találkozniuk, de erre a találkozóra
nem kerülhetett sor Teréz anya gyengélkedése miatt (két szívrohama után
ekkoriban már pacemakerrel élt az idős apáca). Az elszánt Diana később Rómába
utazott, hogy végül még ugyanabban az évben találkozhasson Teréz anyával.
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Erről a találkozásról Mary C. Johnson, a Szeretet Misszionáriusainak korábbi
tagja számolt be. A szentéletű apáca és a hercegné 30 percet beszélgetett
négyszemközt, majd együtt átmentek a kápolnába. „Anyánk azt mondta nekem,
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hogy ő és Diana most egyedül akar lenni Jézussal.”
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Mielőtt beléptek volna a kápolnába, mindketten a rend szokásai szerint levetették
a cipőjüket. „Soha nem fogom elfelejteni Diana csillogó fekete magassarkú cipőjét
és mellette Teréz anya kajla szandálját. A magassarkú úgy nézett ki, mintha
viselője erre az egyetlen alkalomra vette volna fel. Anya pedig ugyanazt az
egyetlen pár szandált hordta minden áldott nap több mint tíz éven keresztül” –
mondta Mary J. Johnson.
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Többszöri találkozást követően a két nő utoljára 1997 júniusában látta egymást
New Yorkban. Diana és Teréz anya “kéz a kézben sétáltak végig Bronx utcáin…
Megölelték, megcsókolták egymást, és 40 percen át együtt imádkoztak. Ez
alkalommal Teréz anya megáldotta a hercegnőt.”
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Diana sosem volt nyíltan vallásos, azonban a Teréz anyával való találkozás “mély
lelkiséget” ébresztett benne. Teréz anyától kapott egy rózsafüzért, amelyet halála
után a kezébe helyeztek és vele együtt temettek el.
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A hercegnő halálát követő órákról a Daily Mail számolt be részletesen. 1997.
augusztus 30-ról 31-re virradó éjszaka, amikor Paul Burrell, Diana komornyikja
értesült Diana tragikus haláláról, és utasítást kapott, hogy vigye el a hercegnő
számára kedves tárgyakat a párizsi Pitié-Salpêtrière kórházba, ahová a hercegnőt
szállították. Feldúltan ment a lakosztályba, és hosszan nézte “a hercegnő
íróasztalán a töltőtollat és egy üveg tintát, mellette pedig egy szavakból álló listát,
amellyel a hercegnő a szókincsét akarta fejleszteni. Felkapott egy rózsafüzért,
amelyet Teréz anya adott a hercegnőnek, és amely egy kis Szűz Mária-szobrot
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takart, és a zsebébe tette.” Amikor megérkezett a kórházba, Colin Tebbutt, Diana
sofőrje átadta az értékes rózsafüzért a kórházi nővérnek, és megkérte, hogy
helyezze a hercegnő kezébe. A koporsójába került két fia fotója is, amelyet a
táskájában tartott.
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Lady Di halálhírének hallatára Teréz anya részvétét fejezte ki, és a következőket
mondta róla: “Őszintén aggódott a szegények helyzete miatt. Erős vágya volt,
hogy tegyen értük valamit, és ez nagyon szép volt. Ezért állt közel hozzám.”
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