Dragi Slovenci, doma in po svetu !

V programu »Cerkev med nami« na radiu Ognjišče sta Matjaž Merljak in Tanja Dominko
govorila o beatificaciji Matere Terezije. Na misijonsko nedeljo, 19. oktobra, je papež Janez II. pred
400.000 vernikom izrekel razglasitev Matere Terezije za blaženo in določil, da bo njen bogoslužni
god na 5. septembra na dan njene smrti. Na pročelju bazilike sv. Petra, pa so med tem razkrili veliko
sliko s podobo blažene Matere Terezije v molitvi.
Nekaj misli o nagovoru sv. očeta1:
Sveti oče je svoj govor začel s spominom na evangeljski odlomek, v katerem je Jezus dejal:
»Kdor hoče biti velik mora biti strežnik.« Ta logika je vodila blaženo Mater Terezijo,
ustanoviteljico misijonarjev in misijonark ljubezni. Osebno sem hvaležen tej pogumni ženi, je rekel
sv. oče, saj sem jo vedno čutil ob sebi, kot usmiljeni Samarijan, ki služi najbolj ubogim. Vojne in
druge ovire jo niso ustavile pri uresničenju svojega poslanstva.
Prihajala je k meni, da mi je pripovedovala o svojih doživetjih, v katerih se je udejanjal
evangelij in se je uresničevalo evangeljsko služenje. Spominjam se, je rekel sv. oče, ko je dobila
Nobelovo nagrado, mi je rekla: »Če slišite, da hoče neka žena zavreči svojega otroka, jo poskušajte
nagovoriti, da ga prinese, jaz bom skrbela zanj.«
Sv. oče se je spraševal zakaj se mnogim zdi nenavadno, da se beatifikacija Matere Terezije
vrši prav na misijonsko nedeljo. Mati Terezija s svojo osebnostjo in delom govori Cerkvi, da se
misijonsko poslanstvo opravlja z ljubeznijo in v ljubezni, z molitvijo in v poslušnosti božji besedi.
O tem priča tudi podoba slika Matere Terezije, ki z eno roko objema otroka z drugo pa rožni venec.
To je podoba kontemplacije in akcije. Mati Terezija pričuje za evangelij s svojim življenjem, hkrati
pa ga neumorno podpira z molitvijo. Mati Terezija je globoko v sebi čutila Jezusovo besedo na
križu: »Žejen sem.« Zato je hotela potešiti človeštvo z ljubeznijo v tesni povezanosti z božjo
Materjo. Božji Sin je prišel na svet, da daruje lastno življenje za odkupnino mnogih. Tudi v tem je
bila Mati Terezija v globoki edinosti s Kristusom. Učila je, da je največja revščina biti nezaželen, ne
imeti nikogar, ki bi skrbel zate. »Daj nam svojo milost, v Tebe zaupamo Gospod!«, kolikokrat je

psalmist in tudi Mati Terezija v duhovni zapuščenosti ponavljala ta vzklik: »V Tebe zaupam
Gospod!«
Dajmo hvalo tej mali ženi, ki je bila zaljubljena v Boga, tej ženi, ki je velika dobrotnica
človeštva. Mnogi smo se lahko srečali z njo. Ob koncu govora se je sv. oče obrnil na Marijo
Kraljico svetnikov s prošnjo, naj nam pomaga, da bomo blagi in ponižni, naj nas nauči služiti z
veseljem in nasmehom vsaki osebi, ki jo srečamo, naj nas nauči biti misijonar Jezusa Kristusa.
Slovesnosti beatifikacije so se tudi udeležili mnogi visoki predstavniki, med njimi je bilo kar
nekaj predsednikov držav. Navzoč je bil tudi indijski minister za pravosodje. Slovesnosti se je
udeležil slovenski nadškof in metropolit Franc Rode.
(Nadaljuje prihodnjič s praznovanjem beatificacije Matere Terezije v Indiji.)
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po prispevku Francija Trstenjaka, ki mi je velikodušno dal dovoljenje za ta natis, rekoč: »Pomembno je širiti med
Slovenci dogajanja Cerkve«

