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Honnan a könyv
címe?

A könyv amolyan
életrajzféle,a[ennma
radt írásaibólvett idé
zetekkel. Ön említést
tesz egy magánfoga
dalomról,amiről bizo
nyára nagyonkevesen
tudtak. Tud/la erről

mondani valamit?

NéglJ évvelkésóbb Te
réz Anya misziikus
élményben részesiilt,
amelyaz alapja lett a
Szeretet Misszionári
usai szerzei alapítá
s ának.

Brian Kolodiejchuk
atyával
Teréz Anya /Íj könyvéró1 ("Come, Be my Light!", "Jöjj, légy a világossá
gom!"). Brian atya Teréz Anya szenttéavatási iigyének posztulátora, a
Mother Teresa Center igazgatója, 2008 szeptembereóta a Szeretet Misz
ezion áriusai papi ágának általánosfőnöke. A könyvet őállítottaösszeTeréz
Anya leveleiből és írásaib61. A könyv óriási uisszhangot váltott ki szertea
világon, negatív véleményeket is, hiszen kideriil beló1e, hogy Teréz Anya
életének /Iégy-öt utolsó évtizedében félelmes lelkisötétségben élt. Egyesek
a lélek sötét éjszakáját emlegették, másokegyenesen arra utaltak, hogy ez
a szeni talán nem is hitt igazán , hiszen kétségbe vonta Isten létét is.

A cím magának Jézusnak szavait idézi, amelyeket Teréz Anyának
mondott, amikor bensőjébenŐt hallotta 1947-ben. Arra hívta Jézus,
hogy legyen a világossága. És Teréz Anya valóban világosság lett a
sötétben.

Igen, valóban , Teréz Anya 1942-ben gyóntatója engedélyével ma
gánfogadalmat tett. Megfogadta, hogy semmit sem utasít vissza Is
tennek, halálos bűn terhe mellett. Mélységes kifejezése ann ak, hogy
már ekkor mennyire közel volt Istenhez. Másrészt biztos akart lenni
abban , hog y egységben él Istennel, az ő akaratával. Ahog y Teréz
Anya mondta: "Arra kaptam hívást, hogy gondját viseljem a bete
geknek és a haldoklóknak, az éhezőknek, a mezíteleneknek, a haj
léktalanoknak, Isten tevékeny sze retete legyek a szegények legsze
gényebbjeinek. Ez volt a kezdete a Szeretet Misszionáriusain ak."

1946.szeptember lO-évelkezdődően, majd 1947 első felében nagyon
mély és bensőséges imádságos élményben volt része. Olyan erős volt
ez az élmény, hogy gyóntatója, Exem atya szerint szinte az ekszt ázi
sig elju thatott. Valóban az lehetett, hiszen a misztikus iroda lom így
nevezi azt, ha valaki benső hangokat hall és látomásokat lát, ahogy
ez ekkor Teréz Anyáva l történt. Ez a nagyon mély és közvetlen benső

egyesülés igazi misztikus élmény lehetett, főleg 1947 első hónap jai
ban, amikor Jézus egyszerűen neki ajándé kozta magát. Exem atya
nagyon mélynek és hevesnek írja le a Jézussal egyesülésnek ezt az
élményé t; Teréz Anya nagyon intenzíven és nagyon erősen megta
pasztalta Jézus jelenlétét. Ez az, ~mi eltűnt, amikor a művét elkezdte.
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A könyv olvasásakor
meglepett, hogy Ön
mindjdrt az első feje
zetben megírja, hogy
ezeket az írásokat
Teréz Anya bizalmas
vallomásoknak tekin
tette, és meg akarta
eemmisittetni. Pio
atya hasonlóképpen
nyilatkozott a napló
jában. Hogyan tudja
indokolni, hogy eze
ket a följegyzéseket
mégis megőrizték az
utókorszámára?

Ami engem megérin
tett, az Teréz Anya
mélységes alázata.
Folyton azt ismétel
geti, hogy mindez
nem róla szál,hanem
Istenró1. Haaföljegy
zései fennmaradná
nak,akkor azőszemé
lye kerülne előtérbe,

pedig mindennek ls
tenró1 kellszólnia.

Milyen lelki irányí
tásban részesült Te
réz Anya? Hogyan
működött a Szenilé
leka lelkivezetői által
az évekfolyamán?

A döntést maguk a jezsuiták hozták; a kalkuttai érsekek. és a többi
jezsuita a levéltárukban megőriztékezeket az írásokat. Amikor a
boldoggáavatási eljárás megkezdődött1999-ben, ők maguk bocsátot
ták rendelkezésünkre. Mi nem tekinthettük nem létezőknek, hiszen
maguk a jezsuiták őrizték meg őket. Ami Pio atyát illeti, a följegyzé
sek az ő esetében is nagyon személyes élményekrőltanúskodnak. Mi
nagyon meglepődtünkezeken az írásokon. de meg is örültünk
nekik, hiszen csodálatos élmény sugárzik belőlük.Az akkori diszk
réciójuk érthető; mai szemmel visszanézve azonban másként lát
juk. A jezsuiták előre láthatták a kongregáció jövőjét, és a kongre
gáció érdekét tarthatták szem előtt. Hiszen az alapító egyéni
élményei nem csupán a saját személyének szólnak, hanem az egész
kongregáció javát szolgáló karizmák. Az illető nem pusztán a saját
személyére kapja ezeket a kegyelmeket, hanem az egész egyház ja
vára. A jezsuiták tehát a kongregáció jövőjére gondoltak. Amikor
pedig a boldoggá avatási eljárás megkezdődött,attól fogva ez már
nem is csak a Szeretet Misszionáriusainak ügye, nemcsak a mi
egyéni karizmánk, hanem az egész egyház kincse.

Igen, egyik levelében pontosan azt kéri Périer érsektől, hogy ha más
püspökök tanácsot kérnének tőle, hogyan kell egyházmegyéjükben
szerzeteskongregációt alapítani, ne mutasson meg nekik semmit az ő

leveleiból. Mert ha mások elolvasnák, esetleg azt gondolhatnák, hogy
mindez inkább róla szól, nem pedig Jézusról. Minden egyes írása,
amelyet a könyv tartalmaz, Jézusról és Jézusért szól, vele van kap
csolatban, és arra szolgál, hogy ez embereket Őhozzáelvezesse, hogy
őtmegismerjék. Többször leírta, és gyakran mondta is, hogy ő semmi
több, csak ceruza Isten kezében. Mélységes meggyőződésevolt, hogy
rnindazt, amit ő vagy a Szeretet Misszionáriusai tesznek, Isten műve
li. Önmagát csak eszköznek tekintette Isten kezében. Ez nagyon igaz,
Isten eszköze volt; de azért ez mégsem ilyen egyszerű, hiszen szere
pet játszottak az ő természetes adottságai és a neki adott kegyelem is;
mindebben megmutatkozik, hogy Jézus miért éppen őt választotta.

Abban a kiváltságban részesült, hogy nagyon jó lelki vezetői voltak
már Szkopjében, jó papok, főleg jó jezsuiták. Ez folytatódott Loreto
nővér korában is, ekkor is nagyon jó emberek irányították. Aztán a
Szeretet Misszionáriusai alapításának éveiben, Kalkuttában is je
zsuiták voltak a gyóntatói és lelki vezetői. Áldás volt számára, hogy
nagyon jó, kitűnően képzett és felkészült atyák kisérték az életét.
De még így is - egyik levelében azt írja Picachy atyának, hogy csak
azért írja mindezt, mert Jézus kérte, szinte kényszerítette arra, hogy
ossza meg vele élményeit. S mivel Jézusnak semmit sem tudott
visszautasítani, leírta mindezt. Visszatekintve tehát a Gondviselés
művét láthatjuk abban, hogy nagyon jó lelki vezetői voltak, akikkel
megosztotta benső élményeit, és hogy ezek a levelek részben fenn
maradtak az egész egyház javára.
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Megrendítő, hogtj Te
rézAnya az indulás
kor hogyan sürgette
az érseket, s amikor
nem kapott választ,
hogyan ostromolta hó
napról hónapra min
dig újabb levelekkel,
hogy adja meg végre
az engedélyt a szer
zet alapítá~ához. Én
az érsek helyében bi
zonyára leintettem
volna.

Beszéljünk kicsit ar
ról, amit az újságak
annyira felkaptak: az
a sötét éjszaka, az a
sötétség, magára ha
gyottság és félelem,
amelyet Teréz Anya
életének nagy részé
ben, utolsó ötévtized
ében átélt. A Time
Magazine - amely
oly sokat foglalkozott
Teréz Anyával 
nemrég a címlapján
egy olyan fényképet
közölt róla, amelyen
nagyon szomorúnak
látszik. Ésarról írnak,
hogy ez az asszony
talán majdnem el is
veszítette a hitét.

Pio atyaisarról beszél
a naplójában, hogy át
éli Jézus szenvedését,
a fizikai fájdalmát is.

Valóban, Teréz Anya nagyon határozottan és gyorsan akarta meg
kezdeni a művét. Fogadalmának egyik gyümölcse volt az is, hogy
nemcsak megcsinálja mindazt, amit Jézus kér tőle, hanem azonnal,
késlekedés nélkül megteszi. Périer érsek viszont nagyon képzett je
zsuita volt, tudta, hogy nagyon fontos ügyről van szó. Tisztában
volt a felelősségével. Tudta, hogy ezt nagyon meg kell fontolnia, fi
gyelembe kell vennie az egyház érdekeit. Gondolni kell azokra,
akik csatlakoznak hozzá, az esetleges kudarcra, a lelki károkra,
amelyeket az egyháznak okozhat. Ezért azt válaszolta, hogy imád
ságra és megfontolásra van szüksége, tanácsot kell kérnie másoktól
is, s mindez bizony időt vett igénybe. Körültekintésére jellemző,

hogy levelet írt Teréz Anya lelki általános elöljárójának is, aki szin
tén komolyan megfontolta az ügyet, és rögtön másnap azt vála
szolta, hogy nem akar ellenállni Isten akaratának.

Igen, ez a kép nagyon szerencsétlen volt, és a cikk címe is hasonlót
sugallt a hit válságát említve. Pedig a hit válsága egyáltalán nem
azonos a hit próbájával. Azt hiszem, hogy a Teréz Anya által meg
tapasztalt sötét éjszaka, amelyet művének csaknem a kezdetétől

átélt, nem azonos avval az éjszakával, amelyről a legtöbb misztikus
beszél: ez a sötétség előkészít az egyesülésre, és szükségszerűen át
kell haladni rajta. Az az éjszaka viszont, amelyet Teréz Anya átélt, az
egyesülés élménye után szakadt rá. Ö ilyen módon élte meg az egy
ségét Jézussal. Olyan mély misztikus egyesülésben élt vele, és a Jé
zusba vetett hite, Jézus szeretete olyan erős volt, hogy Jézus meg
engedhette neki, hogy megtapasztalja azt a rettenetes magányt,
amelyet Ö átélt a Getszemáni kertben és a kereszten: hogy mennyei
Atyja elhagyta őt. Teréz Anya hatalmas hitét és Jézus iránti szerete
tét mutatja, hogy ezt képes volt megtenni. Ahogy egyik levelében, il
letve több alkalommal is írja: úgy akarom szeremi Jézust, ahogy még
soha senki. Ezt az érzést, ezt a vágyat olvashatta Kis Szent Teréz élet
rajzában is. És Jézus a szaván fogta őt, akárcsak a fogadalmával.
Mélységes és nagyon őszintevágy élt benne, hogy Jézust mindennél
jobban szeresse; mint szerzetes a Megfeszített Jézus jegyesének tar
totta magát. Minden igazi szeretet egyesíti az egymást szeretőket.

Teréz Anya annyira szerette Jézust, hogy mindent meg akart ta
pasztalni, amit Jézus átélt. S amikor megértette, hogy ez a sötétség
hozzátartozik a művéhez mint annak lelki oldala, akkor azt mondta:
megszerettem ezt a sötétet, amelyet Jézus átélt. Ö most már nem él
heti át, én akarom átélni helyette; bennem átélheti.

Ez a sötétség Jézus iránti szeretetének egyik aspektusa. Másfeló1 vi
szont szorosan összefügg a hivatásával, hogya szegények legszegé
nyebbjeit szolgálja; a sötétség e szolgálatnak a lelki oldala. Most sok
kal jobban, sokkal mélyebben megértjük azt, amit annak idején Teréz
Anya mondott. Gyakran beszélt arról, hogy a legnagyobb szegény
ség a földön, hogy nem szeretnek, senkinek nincs ránk szüksége, senki

138



Némelyikkommentár
csaka mondat első fe
lére figyel: hogy ő a
sötétség szentje.

A könyvbó1 kiolvas
hatjuk,mennyire mé
lyen éliát Teréz Anya
ezt az elhagyatottsá
got. Ez bizonyára el
lentétben van a Jé
zussal való korábbi,
szinte eksztatikus
egyesülésével. A szen
tek annál mélyebben
átélikaz elhagyatott
ságot, minél mélyeb
ben megtapasztalták
az egyesülés örömét?

sem törődik velünk. És ő éppen ezt az érzést élte át. Ahogy egyik lelki
vezetője, Neuner atya segített fölfedeznie, hogy ez a benső sötétség
része a küldetésének, annak, hogya szegények legszegényebbjeit
szolgálja. Szegényen élt, segíteni akart a materiális szegénységen, de
tudta azt is, és gyakran mondogatta, hogya legnagyobb szegénység,
fó1eg a nyugati világban, a lelki nyomorúság: hogy nem szeretnek,
nincs rám szüksége senkinek, senki sem törődik velem.

Most fölfedezhettük. hogy pontosan ezt élte át ő maga is belül
ről. És azt is elmondta, hogy Jézus szenvedése a Getszemáni kert
ben, a lelki, benső gyötrelem nagyobb kínt okozott neki, mint a ke
resztre feszítettség fizikai fájdalma. Teréz Anya nemcsak az anyagi
szegénységen próbált segíteni, hanem a lelki szegénységen is: lé
lekben is azonosulni akart mindazokkal, akik a belső elhagyatott
ságot, belső szegénységet élik át. Ezért lett a könyv címe: "Légy a vi
lágosságom!" És ezért választottuk a könyv mottójául azt a
mondatát, amelyet a küldetésnyilatkozatának tekinthetünk: "Ha
valaha szent lennék, biztosan a »sötétség szentje« lennék. Bizonyára
mindig hiányoznék a mennyből, hogy fényt gyújtsak azoknak, akik
a földön sötétben élnek." A könyv sok olvasójának egyik első reak
ciója ez volt: bátorságot öntött beléjük Teréz Anya. Az egyházban
betöltött sajátos hivatásának egészen új dimenzióját nyitotta meg:
legyen világossága azoknak, akik a sötétben élnek, a hitetlenség, a
fölöslegesség, a nem-szeretettség sötétjében.

Pontosan ez a probléma. Az a baj, hogy sokan csak kiragadott idé
zetekre hivatkoznak, és ez nem ad megfelelő képet a könyvről.

Teréz Anya gyakran mondta: "Amikor a keresztre nézünk, tudjuk,
mennyire szeretett minket Jézus; amikor a tabernákulumra nézünk,
látjuk, mennyire szeret bennünket most."

Teréz Anya ezt a sötétet úgy élte meg, mint Jézussal való egységének
kifejeződését. Paradoxonnak hangzik: annyira egyesült Jézussal,
hogy Jézus akár el is vehette tőle a támogatását, vigasztalását, amire
mi - legalább időnként - rászorulunk az érzelmeink szintjén.
Teréz Anya megkapta azt a kegyelmet, hogy ebben a tiszta hitben,
vak hitben éljen. Hitének, szeretetének ereje tette képessé arra, hogy
mégis őszinteörömben, mosolyogva éljen. Így volt képes elrejteni a
szenvedését a mosolya mögé. Ahogy mondotta: minél nagyobb a
fájdalom, annál szélesebb legyen a mosolyom. Szenvedését nem
képmutatásból vagy hamiskodásból rejtegette, hanem legbenső tit
kaként őrizte egységét Jézussal. Ezt a személyes tapasztalást szent
ként őrizte, és nem akarta, hogy más is tudjon legszemélyesebb tit
káról. Most azonban már, visszanézve a múltba, csodálatos ajándék
ez számunkra; Teréz Anya perspektívája az égből ma már bizonyára
más, mint akkor volt, amikor mindezt átélte.
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A Time Magazine
cikke ezzel a címmel
jelentmeg: A hit vál
sága. Pedig inkább
az érzelmek válságá
ról beszélhetünk. Hi
szen ő sohasem
mondta, hogy elveszí
tettea hitét.

Egy mondatoi több
ször is elolvastam a
könyvbó1: "Ezasötét
ség, az egyedüllét, a
magány borzalmas ér
zése. A Menny telje
senbe vanzárva. Úgy
látszik, még a lelkek
sem léteznek, akikel
hívtak hazulról. Mégis
- nagyon vágyódom
Istenre. Vágyódom ar
ra, hogy életem min
den cseppjével szeres
sem őt." Csodálatosan
nagy lehetett a hite,
hogye gyötrelmes ér
zéseket kibírta.

Az ötven évig tartó
sötétségben néha még
is felvillant egy fény
sugár: váratlan ke
gyelmekben részesült,
ahogyan elmondta.
Azt hiszem egy pap
voltaz,akinem ismer
te Teréz anyát, mégis
valamilyen iizenetet
kapott Jézustól. Tudna

Semmiképpen sem. Valóban sohasem mondta, hogy elvesztette a
hitét. A hit válsága más, mint a hit próbája. A saját lelkiéletünkben
is átélhetjük ezt; én magam is mint pap és gyóntató és leiki vezető
átélem azt, hogy az emberek tévesen ítélik meg a hitüket, szerete
tüket - pusztán az érzelmeik alapján. Nem bízhatjuk rá magun
kat csupán az érzelmeinkre; egyik nap jobban érezzük magunkat,
másik nap kevésbé jól; mindez arra emlékeztet, amit Aquinói Szent
Tamás mond, hogy a szeretet az akaraton múlik. Ezt mutatja be ne
künk Teréz Anya. Ő maga ráébredt arra, amiről ismételten ír a le
veleiben, hogy nem mondhatja magát kétségbeesettnek, hiszen
folytonos egységben él Jézussal. Újra és újra átélte az elszakíthatat
lan egységét Jézussal. Tudta ezt, de nem az érzelmek szintjén,
hanem csak hitében, meggyőződésében.Mi pedig elmondhatjuk,
hogy gyümölcseirőlismerjük meg a fát: arról az örömről, benső bé
kéről, a sok éven át tartó hitéről, hűségéről. Az egység folyamato
san megvolt, anélkül hogy átérezte volna.

Valóban így van. Többször előfordult, hogy még azoknak sem tu
dott beszélni minderről,akik előtt feltárta a lelkét. A próbákhoz tar
tozott ez is, hogy még nekik sem tudott mondani semmit. Egyikő
jük, Picachy atya megkérte, hogy írja le mindazt, amit érez, talán
ez segíteni fog. És akkor írt egy levelet Jézusnak. Két csodálatos
levél van a könyvben. Először leírja, hogy milyen szenvedéseket él
át, és aztán így szól Jézushoz: "Jézus, hallgasd meg imámat, ha ez
tetszik neked. Ha fájdalmam és szenvedésem, sötétségem és elha
gyatottságom egy csepp vigaszt ad Neked, én Jézusom, tedd velem
azt, amit akarsz, amíg Te akarod, tekintet nélkül érzéseimre és fáj
dalmaimra. Én a Tiéd vagyok. Üsd rá lelkemre és életemre Szíved
szenvedésének bélyegét. Ne gondolj az érzéseimre. Még a fájdal
maimra se gondolj. Ha másokat hozzád vezet a Tőled való elszakí
tottságom, és örömet és vidámságot találsz szeretetükben és társa
ságukban, ezért, Jézusom, teljes szívemmel mindent el akarok
szenvedni, nemcsak most, hanem mindörökké, ha ez lehetséges." A
hitnek és a szeretetnek mélységes kifejezése ez. S visszavezet a fo
gadalmához, hogy mindig egészen egyesülni akar Isten akaratával.

Egy pap Rómában üzenetfélét kapott Jézustól: "Mondd meg Teréz
Anyának: »Szomjazom«." Biztos vagyok benne, hogy ez igazi vi
gasztalás volt Teréz Anya számára, hiszen egész életét arra tette rá,
hogy enyhítse a keresztre feszített Jézus szomjúhozását a szeretetre
és a lelkekre. Ez a találkozás biztosan erőt adott és bátorítást jelen
tett számára, hogy folytassa a munkáját, és megerősítette abban a
meggyőződésében, hogy műve az Istené. Teréz Anya mélységesen
hitt abban, hogya munkája Isten műve. Amikor valaki dicsérni
kezdte, hogy milyen csodálatos munkát végez, azonnal rávágta: ez
nem az ő műve, hanem Istené. És szinte mindegyik nyilvános be
szédét avval fejezte be, hogy imádkozzanak értünk, hogy el ne ront-
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erró1 mondani vala
mit?

Meg tudná magya
rázni a .Szomia
zam!" szó értelmét?
Ezt a szót írták fel
mindegyik házuk ká
polnájában, amikor a
szerzet élete megkez
dődött.

Atya, tudom, hogya
könyv Teréz Anyáról
szól. Denem hallgat
hatom el a kérdést:
Ön hogyan ismerte
meg Teréz Anyát?
Beszélne egy kicsit
önmagáról?

suk Isten művét. Mélységesen hitt abban, hogy mindaz, amit csi
nál, valójában csupán válasz Isten akaratára, Isten műve; ő pedig
csak egy ceruza Isten kezében.

A sugallat napjától kezdve, 1946. szeptember 1O-eóta Teréz Anya
úgy értette, úgy élte át, hogy Jézus szomjazik a szeretetre, a lelkekre.
A szomjúság képe nagyon erős kifejezés. Nem csupán egy pohár
vízről van szó. Gondoljunk csak olyasvalakire, aki a sivatagban
szomjazik. Mekkora vágyakozás, milyen heves kívánság ez! Erre
utalt mindig újra azokban a leveleiben, amelyeket a kalkuttai ér
seknek írt, kifejezve sürgető vágyát, átérezve azt a vágyakozást, azt
a szenvedést, amelyet Jézus átélt. Arra vágyott, hogy az emberek
megismerjék és megszeressék Jézust. Amint Jézustól hallotta: azért
nem vágyódnak rám, mert nem ismernek. Ez a törekvés mozgatta
egész életében: Jézus hatalmas szomjúsága, vágyódása minden
egyes emberre. Elsősorban saját nagy szerétetével akarta csillapí
tani Jézus szomját: úgy akarta szeretni őt, ahogy azelőtt soha senki.
De azáltal is csillapítani akarta a szemját. hogy másokat Hozzá
vezet, hogy dolgozik a szegények legszegényebbjeinek üdvözíté
sén. Ez volt az a központi gondolat, amely meghatározta az életét:
Jézus szomja a szeretetre, a lelkekre.

Először 1977-ben találkoztam Teréz Anyával. Nővérem ugyanis egy
évvel korábban belépett a Szerétet Misszionáriusai közé. Amikor már
egy évet töltött ott, szüleimmel elmentünk Kanadából Rómába, hogy
meglátogassuk. Akkor találkoztam előszörTeréz Anyával, aki éppen
ott volt, hogy néhány fiatalemberrel megkezdjék a kontemplatív test
vérek közösségének életét. A nyitó szentmisén Teréz Anya mindegyik
fiatalember - öten voltak, és egy pap - vállára tűzött egy keresztet.
Amikor a miséró1 kijöttünk, szüleim odamentek Teréz Anyához, hogy
köszöntsék. Amikor én is odaléptem, Teréz Anya azt mondta: rr Terád
is fel akarom tűzni a keresztet." Annyira meglepődtem,hogy szólni se
bírtam. Csak másnap reggel, amikor a kolostorban találkoztunk, kér
deztem meg tőle, hogy miért tette ezt. Azt ajánlotta, hogy csatlakoz
zam ehhez a hat fiatalemberhez. Én pár hónappal elóbb fejeztem be a
szemináriumi tamulmányaimat, és kaptam meg a BAdiplomámat fi
lozófiából Torontóban. tehát éppen szabad voltam. Úgy gondoltam,
ha Teréz Anya mondja ezt, akkor bizonyára ez Isten akarata. Így csat
lakoztam a csoporthoz, de közben 1981-tó1teológiát tanultam. Több
évet töltöttem velük, de még mindig élt bennem a vágy, hogy pap le
gyek. Ezért 1983-ban visszamentem Kanadába. Ekkor Teréz Anya
elhatározta, hogy létrehoz egy szerzetesközösséget papok számára is.
New Yorkban, Bronxban, hárman - egy amerikai és egy spanyol
pappal- megalapítottuk a közösséget. az első évben még papok vi
lági intézményeként. Teológiai tanulmányaimat 1985-ben New York
ban fejeztem be, ezen a nyáron szenteltek pappá. 1998-ban aztán
Mexikóba költöztünk, Tijuanába. Jelenleg 34 pap tagunk van és 8 há-
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Hogyan lett Ön a
szentiéanatdsi ügy
posztulátora?

Hogyan áll most a
szentté avatási eljá
rás?

zunk: kettő Mexikóban, kettő Indiában, egy Guatemalában, egy
Olaszországban, egy Kenyában és egy Tanzániában.

Éppen Rómában voltam 1996-tól kezdve, a tanulmányi házunk elöl
járójaként. Amikor Teréz Anya meghalt 1997-ben, a kalkuttai érsek
kezdeményezte, hogy ne várják meg az előírásos öt évet a
szenttéavatási eljárás megindítására. A Szenttéavatási ügyek Kong
regációja csak 1998 decemberében adott választ a kérésre. De köz
ben azt mondták, hogy megkezdhetjük az előkészületeket, főleg az
által, hogy összegyűjtsüka reá vonatkozó dokumentumokat. Két
nővért és engem neveztek ki az e célra alakult bizottságba. Ennek
a bizottságnak tagjaként 1998-ban elvégeztem azt a négy hónapos
intenzív kurzust, amelyet a Kongregáció minden évben rendez
azok számára, akik ilyen ügyekkel foglalkoznak. E kurzus végzése
közben kaptuk meg az engedélyt, hogy megkezdhetjük a boldog
gáavatási eljárást. Amikor befejeztem a tanfolyamot, a Szeretet
Misszionáriusainak családja, tehát a nővérek, a testvérek és az atyák
engem neveztek ki posztulátorrá.

Most egy újabb csodára várunk, amelyet benyújthatunk a Szentté
avatási Kongregációnak. A boldoggáavatás előtt ezerszáz imameg
hallgatást jegyeztek föl, a boldoggáavatás óta pedig ezernyolcszázat.
Többet megvizsgáltunk közülük, hogy vajon fölterjeszthetőek-e,

eddig azonban egyiket sem találtuk elég egyértelműnekés bizo
nyítottnak, tehát továbbra is várunk egy csodára. Arra kérünk tehát
mindenkit, hogy imádkozzon, és kérje Teréz Anya közbenjárását.
Örömmel várunk minden imameghallgatást, akár az internetes por
tálunkra: www.Motherteresacause.info. Mother Teresa.org, vagy Mother
Teresa Center. Az imaszándékok, kérések elküldhetők levélben is,
ezeket mindig odahelyezzük Teréz Anya sírjára Kalkuttában, és
minden héten szentmisét mondunk a sírja fölött ezekért a szándé
kokért.

Lukács László fordítása
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