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Teréz anya tanácsai és imádsága a

Szerző: Szerk. (2020-09-08)
1 / 5 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/terez-anya-tanacsai-es-imadsaga-a-csaladokert/ internetes címről származik. A cikket 2021-01-23
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!

családokért

us
.m

a

A Szeretet Misszionáriusainak alapítója, a 20. század nagy szentje,
Kalkuttai Szent Teréz 1997. szeptember 5-én hunyt el. Megemlékezésül
szeretnénk felidézni néhány mondását, tanácsát és azt a szép imádságot,
amelyet azért hagyott ránk, hogy a családok megerősödjenek és együtt
maradjanak.
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Tanácsok a Krisztusnak tetsző és szolgáló,
örömteli életvitelhez
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Ha valaki nálad jár, soha ne engedd, hogy távozásakor ne legyen jobb és
boldogabb ember, mint érkezésekor volt.
Legyen kedvesség arcodon, szemeidben, mosolyodban, üdvözlésed
melegében. Mindig mosolyogj. Ne csak gondoskodásodat adjad, hanem
szívedet is.
Aki azt mondja, hogy szent akar lenni, annak mindent le kell fosztania
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magáról, ami nem Isten.
Nem arra kaptunk meghívást, hogy sikeresek, hanem arra, hogy
hűségesek legyünk.
Ha alázatos vagy, semmi nem fog mélyen érinteni, sem a dicséret, sem a
kegyvesztettség, mert tudod, hogy ki is vagy te.
Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm szeretet, az öröm a szeretet
hálója, amellyel lelkeket lehet fogni… Tulajdonképpen a szeretettől
lángoló szívnek a normális eredménye az örömteli szív.
Kész vagyok arra, hogy odaadjam az életemet, de a hitemet nem adom fel.
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Mi soha nem próbáljuk meg megtéríteni azokat, akiket fogadunk… hanem
a munkánk során teszünk tanúságot Isten jelenlétéről és szeretetéről.
A halál végső soron a legkönnyebb és leggyorsabb módja annak, hogy
visszatérjünk Istenhez. A halál szép is lehet. Olyan, mintha hazamennénk.
Térjetek vissza a családi imádkozáshoz és tartsátok meg. Ez Isten
legnagyobb ajándéka a családok egyben tartásához.
Ahhoz, hogy igazi legyen, az áldozatnak nagy ára kell legyen, fájnia kell és
ki kell hozzá üresítenünk önmagunkat.
A csend gyümölcse az imádság, az imádság gyümölcse a hit, a hit
gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat
gyümölcse a béke.
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Teréz anya imádsága a családok egységéért
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Teréz anya egyik tanácsa a családi imádkozás fontosságáról szólt. Ő tudta, hogy a
közös imádkozás a legbiztosabb eszköz arra, hogy összetartsa a családot,
akármilyen válságokkal is szembesül. Arra buzdította a családokat, hogy minden
nap imádkozzanak együtt. Az alábbi imádságot ő maga írta.

„Mennyei Atyánk!

A názáreti Szent Családdal mintát adtál nekünk az életünkhöz. Szerető
Atyánk, segíts, hogy a mi családunk egy másik názáreti család lehessen,
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ahol a szeretet, a béke és az öröm uralkodik.
Add, hogy mélyen gondolkodó, az Eucharisztiát teljesen erőnkből szerető
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és örömtől lüktető emberek lehessünk.
Segíts, hogy együtt maradjunk, és a családi imádságnak köszönhetően
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örömben és fájdalomban egyaránt összetartsunk.
Taníts meg arra, hogy meglássuk Jézust családunk tagjaiban, különösen a
fájdalmas órákban.
Tedd, hogy Jézus szíve az Eucharisztiában a mi szívünket az övéhez
hasonlatosan szelíddé és alázatossá tegye, és segítségünkre legyen abban,
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hogy szentként teljesítsük családi kötelességeinket.
Szeressük egymást, ahogyan Isten szeret mindegyikünket, minden nap
egyre jobban, és bocsássunk meg a minket megbántóknak, ahogyan Te
megbocsátod a mi bűneinket.
Ó, szerető Atyánk, segíts, hogy elfogadjunk mindent, amit küldesz
nekünk, és mosolyogva tudjunk nagylelkűen átadni mindent, amit kérsz
tőlünk.
Mária szeplőtelen szíve, örömünk forrása, imádkozz értünk!
Szent József, imádkozz értünk!
Szent őrangyalaink, legyetek mindig velünk, vezessetek és védjetek
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Forrás: Aleteia 1, 2
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bennünket!
Ámen.
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Fordította: Solymosi Judit
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