
Kalkuttai 

Szent 

Teréz 
Istenünk, te Kalkuttai Szent Teréz 
anyát arra hívtad, hogy a 
kereszten szomjazó Fiad 
szeretetére a legszegényebbek 
iránt való áldozatkész szeretettel 
válaszoljon. Közbenjárására add, 
hogy szenvedő testvéreinkben mi 
is Krisztust lássuk és szolgáljuk. 
Aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. Ámen. 



TERÉZ ANYA REGGELI FOHÁSZA: 

 
Eljöttem Hozzád, Jézus,  
hogy érintésedet fogadjam,  
Mielőtt megkezdem a napot.  
Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, 
segíts, hogy munkámat barátságod  
biztonságának tudatában végezhessem. 
Töltsd be gondolataimat,  
hogy kitartsak a lárma sivatagjában is, 
engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják  
elmém rejtett zugait, 
és adj nekem erőt azokért,  
akiknek szükségük van rám.  
Amén.” 



A FÉNY CSAK BELŐLED ÁRAD 

A fény csak belőled árad,  
ó, Jézus, nem belőlünk. 
Te ragyogsz rajtunk keresztül  
mások felé. 
Hadd dicsőítsünk Téged,  
ahogyan neked a legkedvesebb, 
fényedet árasztva azokra, akik 
köröttünk élnek. 
Hadd hirdessünk Téged  
szavak nélkül, életünk példájával, 
annak megragadó erejével,  
amit Érted cselekszünk, 
szívünk Irántad érzett teljes 
szeretetének minden jelével. 



IMA Kalkuttai Teréz anya imája 
 
Adj időt a gondolatnak 
Erőd forrása ez. 
Adj időt az imának 
A legnagyobb erő a Földön ez. 
Adj időt a mosolynak 
A lélek zenéje ez. 
Adj időt a játéknak 
Az örök ifjúság titka ez. 
Adj időt a szeretetnek 
S légy szeretett 
Isten adománya ez. 

Adj időt az adakozásnak 
Önzésre nem juthat idő. 
Adj időt az olvasásnak 
A bölcsesség kútja ez. 
Adj időt a barátságnak 
A boldogság útja ez. 
Adj időt a munkának 
A siker ára ez. 
Adj időt a szeretetnek 
A Mennyek kulcsa ez. 

A csend gyümölcs az ima. 
Az ima gyümölcse a hit. 
A hit gyümölcse a szeretet.  
A szeretet gyümölcse a 
béke.  
Ámen. 



Kalkuttai Szent Teréz anya imái 

 

Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, 
akinek egy darab kenyér kell; 
ha szomjazom, küldj valakit, 
akinek egy pohár vízre van szüksége; 
ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem; 
ha szomorú vagyok, hozz valakit, 
hogy megvigasztaljam; 
ha keresztem nehézzé válik, 
add, hogy megoszthassam valakivel a 
sajátját; 
ha szegény vagyok, vezess el valakihez, 
aki nélkülözik; 



ha nincs időm, adj valakit, 
akit pár pillanatig szolgálhatok; 
ha megaláznak, 
add, hogy valakinek dalolnom kelljen; 
ha elbátortalanodom, 
küldj valakit, hogy bátorítsam; 
ha mások megértéséért kiáltok, 
adj valakit, akinek az enyémre van 
szüksége; 
ha arra vágyom, hogy törődj velem, 
küldj hozzám valakit, akiről 
gondoskodnom kell; 
ha csak magamra gondolok, 
hívd fel figyelmemet valaki másra. 
 



Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, 
akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. 
Add meg nekik ma, kezünk által, mindennapi kenyerüket, 
és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Ámen. 


