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Človek je nerozumný a egoista, ... 
…ale to nie je dôležité: aj tak ho maj rád! 
 

Chcel by si urobiť niečo skvelé, ale iní nechápu tvoje úmysly, ... 
… ale to nie je dôležité: aj tak to urob! 
 

Pri plnení svojich povinností nájdeš falošných priateľov  
a ozajstných nepriateľov, ... 
… ale to nie je dôležité: aj tak ich vyplň!  
 

Dobro, ktoré konáš, bude zajtra zabudnuté, ... 
… ale to nie je dôležité: konaj ho ďalej! 
 

Svedomitosť, úprimnosť, transparentnosť ťa urobia slabým a bezbranným, ... 
… ale to nie je dôležité: buď naďalej svedomitý a úprimný! 
 

To čo buduješ už roky, môže byť zničené v jednej chvíli, ... 
… ale to nie je dôležité: buduj to aj naďalej! 
 

Pomáhaš ľuďom a oni si to nevšímajú, ... 
… ale to nie je dôležité: pomáhaj im naďalej! 
 

Chceš dať zo seba to najlepšie a iní si to nevážia a odmietajú to, ... 
… ale to nie je dôležité: neprestaň naďalej dávať im to, čo je v tebe najcennejšie! 
  
   Matka Terézia z Kalkaty – Agnes Gonxha Bojaxhiuová (27.8.1910–5.9.1997) sa stala 
symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do reholy loretánskych sestier v 
Írsku, odišla do Kalkaty (1928), kde 17 rokov vyučovala na strednej škole. Tridsaťšesťročná 
spoznala, že je povolaná pomáhať najúbohejším z úbohých. Rehoľné rúcho vymenila za biele sárí s 
modrým okrajom a krížikom na ramene. V roku 1949 založila reholu misionárok milosrdenstva. 
Albánska misionárka lásky vytvorila domy posledného útočiska a vľúdnej útechy pre hladných, 
chorých a umierajúcich. V preľudnenej Kalkate viedla útulky pre malomocných i tuberkulóznych, 
pre nevydaté matky i pre siroty. Rehoľa milosrdných sestier dosiahla pod jej 
vedením v celom svete viac než 500 sídiel vo viac než 130 krajinách, v ktorých 
pôsobilo okolo 3000 sestier. Malá zhrbená žena, slúžka chorých a umierajúcich 
prejavila najvyššie bohatstvo súcitnej duše. Zrealizovala biblické posolstvo: 
Miluj blížneho svojho ako seba samého. Oddane, vo viere v Boha a s láskou ku 
každému, prejavovala starostlivosť v situáciách úplnej beznádeje. Matka 
Terézia z Kalkaty zvýraznila neohraničenosť ľudskej i Božej lásky, stala sa 
skutočným anjelom v Kalkate. Získala aj Nobelovu cenu mieru (1970).       (dmj) 


