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Підготувала: Романів О.Я.

Блаже́нна ма́ти Тере́за (Агнеса Гонжа Боякшу, алб. Agnes Gonxha Bojaxhiu; *26 серпня,
1910 — †5 вересня, 1997) —католицька черниця, засновниця доброчинних місій, лауреат
Нобелівської премії миру за 1979 рік. Впродовж понад сорока років допомагала
злиденним, хворим і сиротам.

29 листопада 1928 року албанська дівчина 18-ти років Агнес Гонжа Боякшу залишила
свою родину й відмовилася від спланованого майбутнього вчительки заради монастиря
"Доньки Св. Ганни з Лорето", котрий знаходится в Ірландії, аби незабаром розпочати
новіціат у Даржилінзі в Індії. Саме там 24 травня 1937 року вона складає свої вічні
обітниці.

Сестра Марія Тереза (вона бере ім'я від Святої Терези з Ліз'є) протягом 15 років
викладає географію в вищому інституті Св. Марії у Калькутті. Саме через вікна цього
закладу вона споглядає убогість справжнього світу. Одного разу, подорожуючи потягом,
Марія Тереза відчула "покликання у покликанні" - присвятити себе служінню
"найбіднішим серед бідних" - всім тим, від кого відвернулося суспільство, їх близькі та
рідні. 10 вересня 1946 року вона просить настоятельницю дозволити залишити Орден та
почати жити наодинці у найбідніших кварталах Калькутти.
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Започаткована нею у 1950 році конгрегація "Місіонерки Милосердя" підбирає людей,
залишених на вулицях міста, де бідність сягає загрозливих розмірів. Один за одним
відкриваються будинки для помираючих та прокажених, для небажаних дітей тощо.
Ця "маленька велика жінка", як колись назвав її Папа, стала знаменитістю, яку жадали
знайти бідні та багаті, артисти, королі та світові політики. Вона не зраджувала своєму
покликанню і приходила до кожного: індуїста, мусульманина, буддиста, християнина чи
атеїста. Й 1979 року Нобелівську нагороду за мир вона прийняла "в ім'я голодних,
роздягнених, бездомних, сліпих, прокажених, непотрібних, нелюбих та неопікуваних
суспільством".

Їй вдалося зробити те, що інші вважали неможливим. Так, в епоху холодної війни вона
відкриває будинки для нужденних у Радянському Союзі, на Кубі при Ф. Кастро та в
мусульманських країнах.

Одна з сестер з конгрегації "Сестри з Лорето", до якої входила ще молода мати Тереза,
якось сказала: "В ній не було нічого особливого чи незвичайного. Вона була такою, як і
всі." І дійсно, святість завжди вражає своєю простотою. Вона не ховається від
недосконалого й навіть безморального суспільства, а у всій повноті реалізується в ньому.
Мати Тереза, підбираючи тих, кого суспільство вважало за непотріб, була переконана,
що кожен "повинен робити свою справу так, ніби все залежить лише від нього, і тільки
потім можна віддати все інше Богові."

На момент смерті матери Терези Доброчинні місії налічували 4000 сестер, 300 братів і
біля 100 000 волонтерів, вони працювали в 610 місіях в 123 країнах світу.

Після смерті мати Тереза була беатифікована як блаженна Тереза з
Калькути.{jcomments on}
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