Moder Teresa helgonförklaras inför ett hav av trogna
Solen strålar från en molnfri himmel över Petersplatsen i Rom den 4 september
2016. Guldtrådarna i den stora gobelängen med Moder Teresas bild som är fäst på
Peterskyrkans vägg glimmar till. Platsen är fylld till bristningsgränsen. Vi är nog 100
000 på den och säkert minst 50 000 till på via Conciliazione bakom oss. Där finns
också vi som är en pilgrimsgrupp från Sankt Thomas församling i Lund.
Stämningen är hög och väntan är lång. Flaggor från Albanien, Kosovo och
Makedonien är det enda som vajar i värmen. Och så börjar mässan. Lugnet sänker
sig, därför att påve Franciskus har inte bråttom. Han talar lugnt och drar oss så in i
mässans tillbedjan.
”Hennes helighet är oss mycket nära”, säger han. ”Den är så öm och fruktbar att vi
spontant kommer att fortsätta att kalla henne Moder Teresa.”
Strax därpå bryts lugnet av stora applåder redan innan han hunnit till slutet av den
formella formuleringen där han förklarar att ”saliga Teresa av Calcutta är ett helgon”.
I sin predikan återkommer påve Franciskus förstås till Moder Teresa. ”I alla aspekter
av sitt liv spred Moder Teresa generöst den gudomliga barmhärtigheten. Hon var
tillgänglig för alla genom sitt sätt att välkomna och försvara det mänskliga livet, de
ofödda, de övergivna och de bortsorterade”
Han säger: ”Hon böjde sig ned inför de övergivna, de som lämnats att dö vid sidan av
vägen och erkände deras av Gud givna värdighet. Hon gjorde sin röst hörd inför
världens ledare, så att de skulle se sin skuld i det brott som fattigdomen de skapat
är”.
Hela påve Franciskus predikan kan du läsa på:
http://sv.radiovaticana.va/news/2016/09/04/moder_teresa_av_calcutta_helgonförklar
ades_på_petersplatsen/1255749
Pilgrimsgruppen från Lund glider så efter mässan tillsammans med alla de andra
glada pilgrimerna ner mot Tibern. En oförglömlig högtid. Ett oförglömligt – och förstås
omdebatterat – helgon. Vi fortsätter vår pilgrimsfärd i värmen.
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