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Bł. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi 
przebranemu za żebraka

51

Człowiek miłosierny nie tylko przebacza tym, którzy go skrzywdzili, ale 
także czyni dobro. Miłosierdzie to miłość, która przejawia się w działaniu 

na rzecz innych ludzi. Wzorem w okazywaniu miłosierdzia jest dla nas 
Pan Jezus. Przeczytaj, na czym według Niego polega miłosierdzie. 

Każdy człowiek ma wybór i w określonej sytuacji może się różnie za-
chować. Można wybrać postawę nienawiści i czynić jak zbójcy, można być 
obojętnym jak kapłan i lewita, można również wybrać miłość i dobro jak 

Samarytanin. 
Dziś spotkasz bł. Matkę Teresę z Kalkuty, która jest 

dla nas przykładem współczesnego Samarytanina.
Bł. Teresa urodziła się w Skopje w Jugosławii 

27 sierpnia 1910 r. Na chrzcie otrzymała imię Agniesz-
ka. Pierwsze wezwanie do życia zakonnego usłyszała,  
gdy miała dwanaście lat. Ale kobieta, chcąc praco-

wać na misjach, 
musiała najpierw 
zostać zakonnicą. 
 Agnieszka wstą-
piła więc do zgro-
madzenia Matki 
Boskiej Loretań-
skiej i przyjęła imię 

Kilka słów o...
Matka Teresa została beatyfi
kowana (ogłoszona błogosła
wioną) 19 października 2003 r. 
przez papieża Jana Pawła II.

Powstał jakiś uczony w Prawie i zapytał Jezusa: „Kto jest moim bliźnim?” Je-
zus nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha 
i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zo-
stawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien 
kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zo-
baczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to 
miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 
rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do go-
spody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi 
i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał». Kto z  tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?” On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus 
mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”. 

(Łk 10,25a.29-37)
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Teresa. W tym czasie była nauczycielką historii 
i geografii, bardzo lubianą przez dzieci. 

Bóg jednak przygotowywał ją do działalności 
misyjnej. Siostra Teresa założyła Zgromadzenie 
Misjonarek Miłości, które zostało uznane przez 
Watykan 7 października 1950 r. Matka Teresa miała już wtedy dziesięć 
towarzyszek, które z nią pracowały. Podjęła pracę wśród ludzi najbied-
niejszych. Zajmowała się tymi, którzy zostali odrzuceni: umierającymi, 
dziećmi porzuconymi przez swoich rodziców oraz chorymi na trąd. 

Matka Teresa zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie, żegnana z żalem 
przez cały świat. 

Źródłem wrażliwości Matki Teresy była nieustanna bliskość z Bogiem. 
Znane są jej słowa: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest 
wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba”.

Poznając życie Matki Teresy, dowiadujemy się, w jaki sposób realizo-
wać owoc miłości, którym jest służba. Gdy człowiek przyjmuje od Boga 
dużo miłości, szuka ludzi, którym może tę miłość ofiarować. Jeżeli dajemy 
innym uśmiech, radość, swój wolny czas, pieniądze, słodycze, zabawki, 
wówczas im służymy.

Zastanów się
– Jak często spotykasz się z Bogiem na modlitwie?
– Kto z ludzi wokół ciebie potrzebuje pomocy?
– Z kim chętnie dzielisz się swoim czasem i dobrami, które posiadasz?
–  Dlaczego powinieneś mieć dobre słowo dla swoich kolegów i ko-

leżanek?
– Z kim możesz dzielić się swoim uśmiechem i radością?

Zapamiętaj
Matka Teresa dostrzegała problemy ludzi XX wieku, których nie 
widzieli współcześnie żyjący. Obecnie Zgromadzenie Misjonarek 
Miłości prowadzi na całym świecie sierocińce, hospicja dla chorych 
na AIDS, domy pomocy dla uchodźców, niewidomych, niepełno-
sprawnych, starców, alkoholików, bezdomnych, trędowatych. 

Zadanie
1.  Pomódl się dziś wieczorem za ludzi słabych, opuszczonych, nie-

chcianych, bezdomnych.
2.  Odszukaj (np. w Internecie), jak wygląda praca w domach 

 dziecka założonych przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty. Napisz 
o tym artykuł.

Czy wiesz, że…
W 1979 r. Matka Teresa otrzy

mała Pokojową Nagrodę  Nobla.


