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Az irgalmasság
tanúja
Alig egy hónapja avatták szentté Kalkuttai Teréz Anyát. A világ legismertebb személyiségei többnyire politikusok, pénzemberek, tudósok, feltalálók, esetleg sportolók. Közéjük került be, sőt vált a legnépszerűbbek egyikévé az elmúlt évtizedekben ez az aprótermetű,
törékeny apáca. Hivatását nem a világot mozgató hatalmasok között találta meg, hanem éppen a társadalom legalsó rétegében, ahol
a nyomorultak, a peremre szorultak, a nincstelenek, a szegények, sőt
„a szegények legszegényebbjei” tengődnek. A hatalomért versengők
közepette Teréz anya az emberiség „söpredékébe” szállt alá. Közvetlen közelről tapasztalta meg a szegénység különböző formáit: a
materiális szegénységet, a társadalomból kitaszítottak keserűségét,
a betegség és az agónia kínjait, és minden erejét a szenvedők megsegítésére fordította. Erre a célra szerzetesrendet hozott létre — így
sokszorozta meg saját erejét. Nem számolgatta, hány rászoruló él a
földkerekségen; tudta jól, hogy az összes nyomorúságot nem képes
felszámolni, de lehajolt ahhoz, aki a legközelebb volt hozzá, hogy
rajta segítsen. Azután a következőn, majd ismét a következőn…
Felismerte azt is, hogy bármilyen ínség sújt sokakat, a legnagyobb
kín mégis azoké, akik nem tapasztalják meg Isten gondoskodó jóságát. Bár az ember legmélyebb vágya, hogy szeressen és őt szeressék,
sokan úgy halnak meg, hogy ezt sohasem élhették át. Azok az igazán szegények, akiknek szeretetvágya kielégítetlen marad — ilyenek pedig rengetegen vannak a jóléti társadalmakban is. Ezért rendjének tagjait nem ápolónőnek vagy orvosnak képezte ki, hanem
elküldte a nyomornegyedekbe, hogy szedjék föl az utcákon fekvő
nyomorultakat, a betegeket és a haldoklókat, a segítségre szoruló hajléktalanokat és menekülteket, és vegyék őket gondozásukba. Nem
szavakkal prédikált Isten és az emberek szeretetéről, hanem életével tett róla tanúságot — a Szeretet Misszionáriusaként.
A szegényekkel vállalt sorsközösséget, őket szolgálta minden erejével. A Szeretet Misszionáriusai életüket teszik rá erre, így adnak evangéliumi választ korunk kihívásaira. A világméretű szegénységet megszüntetni nem tudják, de segítenek mindazokon, akikhez eljutnak,
és így jellé válnak az egyre önzőbbé, erőszakosabbá váló világban.
Az „emberszerető Istennek” az emberek szeretetére szomjazó vágyát
próbálják kielégíteni — az irgalmasság tanúiként. Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság évét, és a gáncsoskodások ellenére kitart az
Evangélium üzenete mellett: sürgeti a szenvedők, a menekültek, a bajbajutottak megsegítését. A szentév logója a Jó Pásztort jeleníti meg.
Az irgalmasság évének valódi szimbóluma Szent Kalkuttai Teréz Anya,
az irgalmasság máig eleven ikonja, a szeretet misszionáriusa.
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