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5 вересня спомин МАТЕРІ ТЕРЕЗИ З КАЛЬКУТТИ
Мати Тереза з Калькутти відо-

мою стала не завдяки багатству 
чи королівській крові, не завдяки 

зв’язкам чи славі, поширеній мас-
медіа. Вона відома у цілому світі 

лише через свою любов до ближ-
ніх і жертовну працю заради них. 
Ця тендітна черниця маленького 
зросту з посмішкою на вустах не-
сла людям допомогу та співчуття 

Як вірна слугиня Господа, вона 
зуміла зробити Євангеліє своїм 

життям, вбачаючи у кожному - найбіднішому, хворому, голодному, упослі-
дженому - Христа, сіяла зерна любові та милосердя і плекала цю ниву упро-

довж усього земного шляху!

ТРИ УРОКИ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ
Про себе Мати Тереза казала: те, що я роблю, - це тільки «краплина води в 

океані бідності». Але ця краплина води має величезну силу - вона змінює оке-
ан. «Є хвилини, - бідкалася вона, - коли я відчуваю себе порожнім посудом, 
предметом без вмісту. В такі хвилини я почуваюся такою самотньою, такою 
бідною!» Це траплялося нечасто й тривало недовго. Як вірна наречена Хрис-
та, вона променіла радістю, хоч була цілковито занурена в найбільшу бідноту. 
Ця радість била з її єства, як потужне джерело.

Перший урок – РАДІСТЬ. 
Чи можна бути справжнім християнином без радості Христа, якої «ніхто… 

від вас не відбере» (Йн. 16, 22). «Радість - це молитва. Вона - і сила, і любов. 
Вона - рибальський невід, яким ловлять душі. Серце, яке палає любов’ю, - 
радісне серце». Мати Тереза порівнювала глибоку радість з компасом, який 
вказує напрямок життю: «Потрібно віддатися радості, навіть якщо ми йдемо 
дорогою, встеленою перешкодами».

Компас і невід. Євангеліє - це компас християнського життя. Євангеліє, а 
не якась філософська теорія чи політична ідеологія. Християнин з компасом-
Євангелієм не може не закидати невід, щоб спіймати душі для Ісуса. Христос 
кличе всіх нас бути рибалками людей, а радість - як “наживка”. Понурий хрис-
тиянин ніколи нікого не наверне.

Другий урок – ПРАВДА. 
Відважно говорити правду, інколи всупереч усім. Наприкінці минулого сто-

ліття розвинені країни запровадили у своїй “культурі смерті” цілу низку табу, 



навмисного замовчування. Вбивання ненароджених дітей - одне з табу. Мати 
Тереза під час Національного молитовного сніданку в США, де була почесним 
гостем. Перед президентом США, конгресменами та представниками еліти 
країни висловила прямо: «Убивають мільйони дітей, які мають народитися. 
А ми нічого не кажемо… ніхто не говорить про мільйони малих істот, зачатих, 
котрі мають таке саме життя, як ви і я, життя Боже. А ми нічого не кажемо… 
Розвинуті країни - це найбідніші країни. Вони бояться дітей, бояться дитини, 
яка має народитися, тому ця дитина мусить померти. Бо вони не хочуть году-
вати ще одну дитину, не хочуть виховати ще одну дитину, тому дитина мусить 
померти…»

Сказати правду перед усіма і проти всіх. Якщо учні Ісуса Христа, не насмі-
люються проповідувати й поширювати правду, то хто ж це зробить? Матері 
Терезі треба подякувати за відважне виконання обов’язку милосердя, яким є 
проповідування правди.

Третій урок - АКТИВНА ЛЮБОВ
Любов не тільки на словах, не тільки зітка-

ної з добрих намірів… Активна любов - це 
слово Христа перетворене на дієве милосер-
дя. «Коли я торкаюся сморідного людського 
тіла, - казала вона, - знаю, що торкаюся Тіла 
Христа, яким я приймаю Його у Святому При-
часті під виглядом хліба. Звідси я беру силу й 
відвагу. Напевно, я б цього не робила, якби 
не була переконана, що, опікуючись прока-
женим людським тілом, я опікуюся Ісусом».

«Щоб любов була справжня, вона мусить 
завдавати біль… Пам’ятайте, що ми повинні 
любити бідних аж до болі», - говорила свята 
з Калькутти.

Господь поклав на нас обов’язок ділитися 
нашим добробутом з убогими, нещасними, 
жебраками... Якщо ми цього не робимо, то 
чи ми вправі ходити до храму і приймати 

Тіло Христа? Якою мірою слід ділитися? Десятиною, десятою частиною наших 
прибутків, хоч які б вони були. Це тільки мінімум… Церква повинна як моло-
том бити в серця вірних оцією дуже старою біблійною традицією десятини. І 
не забуваймо, що коли ми даємо, то Господь повертає нам у стократ більше. У 
своїх об’явленнях стигматичка Катерина Еммеріх бачила, як батьки Пресвятої 
Діви Марії, люди, які жили в достатку, щороку ділили свою отару на три час-
тини: одну віддавали до Храму, другу - бідним, а третю залишали собі. Їхній 
добробут від цього не зменшувався.



Перебіг Події 
Неділя, 4 вересня 2016 р.  
Цього дня під час Служби Божої буде виголошена катехеза на тему даної події.
5 вересня – 5 жовтня робимо добрі діла. Виконай те, що в твоїх силах.
 

ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ 
МИЛОСЕРДНИМ? 

„Одного дня я підняла чоловіка, 
який лежав у стічній канаві. 

Я бачила, що його кінець уже 
близько. Коли я обійняла його, 
він усміхнувся і сказав: „Я все 

життя жив на вулиці як тварина, 
але помру як ангел - у любові 
й турботі”. Я поблагословила 

його, запевнивши, що тепер він 
споглядатиме Бога цілу вічність”.

5 вересня у Літургії вшановуємо відому святу Матір Терезу з Калькути. 
Мати Тереза відомою стала не завдяки багатству чи королівській крові, 

Вона відома у цілому світі лише через свою любов до ближніх і жертовну 
працю заради них. Вона дослівно втілила слова Ісуса: «Усе, що тільки 

хочете, аби робили вам люди, те робіть їм і ви, бо в цьому полягають Закон 
та Пророки» (Мт. 7, 12).

ЗАОХОЧУЄМО від 5 вересня до 5 жовтня 2016 р. «ПОСЛУЖИТИ БОГУ 
В  БЛИЖНЬОМУ!». Подумай в своїй родині, якщо це можливо, кому ти міг  

би послужити конкретною справою. Віднайди людей потребуючих твоєї 
допомоги і реалізуй це протягом місяця. Нехай наше добродійство буде не 

лише на словах, але у конкретних вчинках. 

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО? Сьогодні ми часто зосереджуються 
на своїх проблемах, тим самим стаємо байдужими до проблем своїх 

ближніх, до Церкви. Зациклюючись на собі ми не зможемо зрозуміти 
Божого плану щодо себе, своєї місії в світі, в державі, в родині… і як 

результат ми не відчуємо себе щасливими, не осягнемо повноти життя: 
«Істинно кажу вам: те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших 

- мені також ви того не зробили» (Мт. 25, 45).

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ


