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Theresa

Tiểu sử
Thánh Mẫu Teresa sinh ngày 27 tháng 08 năm 1910, mất ngày 05 tháng
9 năm 1997, thọ 87 tuổi.
Tên thật của bà là Agnes Gonxha Bojaxhiu
Bà sinh tại Skopje,
Ygoslavia (bây giờ là Macedonia)
Bà cư trú tại Calcuta, India
Những điểm chính trong cuộc đời
của bà là:
- 1928: - Đến India để và dạy tại Trường Nhà Dòng tại Calcuta
- 1937: - Dâng lời
khấn nguyện trọn đời.
- 1948: - Rời tu viện để làm việc một mình tại các chỗ nghèo khó; đồng
thời bà cũng được huấn luyện thêm về y tế tại Paris.
- 1950 - Khởi đầu "The Missionaries of
Charity" (Mother Teresa's sisterhood)
- 1952: - Lập ra "House for the Dying" - Nhà Cho Người
Hấp Hối.
- 1957: - "The Missionaries of Charity" bắt đầu phụng sự các người bị cùi và nhiều nơi bị
thiên tai trên thế giới.
- 1971: - Được trao tặng Giải Hòa Bình của Pope John XXIII
- 1979: Được trao tặng Giải Nobel về Hòa Bình.
- 1996: - Được Kiwanis International trao tặng giải
"Phụng Sự Thế Giới"
Bà mất năm 1997, để lại thương tiếc lẫn kính phục cho tất cả mọi người.
Trích dẫn từ bài nói chuyện của Thánh Mẫu Teresa khi nhận giải Nobel Hòa Bình:
" Tôi chọn sự
sống nghèo khổ của những người nghèo. Nhưng tôi xin đa tạ giải Nobel, vinh danh người không cơm
ăn, không áo mặc, không nhà cửa, người tàn tật, người mù lòa, người cùi hủi, và tất cả những ai
cảm thấy bị ruồng bỏ, thiếu tình thương, không được chăm sóc, trong xã hội - những con người bị
xua đuổi bởi tất cả mọi người."
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Tài liệu tham khảo:
http://www.nobel.se/peace/laureates/1979/teresa-bio.html
http://almaz.com/nobel/peace/1979a.html
http://www.cnn.com/WORLD/9709/mother.teresa/
http://phunuviet.org/D_1-2_2-63_3-63_4-694/

