
5. september 

 

bl. MATI TEREZIJA IZ KALKUTE, devica 
neobvezni god 

 

Misijonarka ljubezni: to je bila mati Terezija po imenu in v dejanju. Dajala je tako privlačen zgled, da je pritegnila k sebi mnogo ljudi, ki 
so bili pripravljeni vse zapustiti ter hoditi za Kristusom, navzočem v ubogih. 
Ta sestra, ki jo vsi poznamo kot mater ubogih, zapušča zgovoren zgled za vsakogar, za verujoče in neverujoče. 
Dela, ki jih je izvrševala, govorijo sama zase in kažejo ljudem našega časa oni vzvišeni smisel življenja, ki se pogosto zdi, da je na žalost 
izgubljen. 
Ponovno in ponovno je rada govorila: 'Služimo ubogim, da bi služili življenju.' Mati Terezija ni zamudila nobene priložnosti, da je na vse 
načine poudarjala ljubezen do življenja. 
V poslušnosti evangeliju je postala 'usmiljeni Samarijan' vsakomur, ki ga je srečala, vsakemu človeku v krizi, v trpljenju in ponižanju. 
'V družini smo ljubljeni, kakor nas Bog ljubi: to je ljubezen podarjanja. V družini človek doživlja veselje ob tem, da ljubi in da ga drugi 
ljubijo. V družini se mora človek naučiti skupne molitve. 
 

Vstopni spev 

 

 To je modra in zvesta devica, 
ki je šla s prižgano svetilko Kristusu naproti. 

 

 

Glavna prošnja 
 

Dobri Bog, 
blaženo Terezijo, devico, 
si poklical, da je z izredno ljubeznijo do najbolj ubogih 
odgovorila na ljubezen tvojega Sina, žejnega na križu. 
Prosimo te, na njeno priprošnjo nam podeli, 
da bomo služili Kristusu v naših trpečih bratih. 
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
 

 

Prošnja nad darovi 
 

Vsemogočni Bog, 
na god blažene Terezije iz Kalkute, device, 
ti prinašamo darove in te prosimo, 
naj rastemo v nesebični ljubezni do tebe in naših bratov. 
Po Kristusu, našem Gospodu. 
 

Hvalospev pri mašah svetih devic in redovnic 
 

Obhajilni spev 
 

 Glej dekla sem Gospodova, 
zgodi se mi po tvoji besedi. 

 

Prošnja po obhajilu 
 

Dobri Bog, 
to sveto obhajilo naj nas razsvetli in razvname. 
Naj ostanemo združeni s teboj 
kakor blažena Terezija iz Kalkute 
in naj v svojem življenju postanemo deležni trpljenja Jezusa Kristusa, 
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 


