Matka Tereza z nebe
pomáhá – děti narozené
na její přímluvu
John Isaac
Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost s přímluvou Matky Terezy. V červnu 2007
jsme zjistili, že naše nenarozené děťátko, staré 20 týdnů, má srdeční vadu zvanou syndrom
hypoplazického levého srdce. Je to vážná srdeční vada, která vyžaduje tři operace, první
krátce po porodu. To byla pro nás, mírně řečeno, zničující zpráva. Byl nám nabídnut potrat
a řečeno, že NEMÁME na vybranou! Cestou domů jsem přemýšlela, koho žádat
o přímluvu. Ihned mi přišla na mysl Matka Tereza. Proto jsme během těhotenství prosili
o uzdravení děťátka. Musím dodat, že jsme také prosili o přímluvu otce Pia.
John Isaac se narodil, ale nebyl zdravý, takže jsme ho připravili na první operaci. Před
operací postihla Johna Isaaca infekce žaludeční dutiny a mysleli jsme, že určitě zemře. Ale
pokračovali jsme ve svých prosbách o přímluvu. Vyléčil se z infekce a byl poprvé
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operován. Velmi dobře se z operace zotavoval až do doby, kdy dostal další infekci do místa
řezu. V tomto případě šlo o zlatý stafylokokus. Tento typ infekce zabil už i zdravé děti. Pevně věříme, že to byla
síla prosby k Bohu, která zastavila infekci, aby nezasáhla jeho malé křehké srdíčko. Pevně věříme, že přímluva
Matky Terezy a otce Pia zachránily jeho život. Když jsme ztráceli odvahu, náhodou jsme viděli jejich obrázky a
sochy pohromadě. Já jsem dokonce našla magnetek s Matkou Terezou na parkovišti před obchodem
s potravinami! Bylo to, jako by mi říkala, abych důvěřovala!
John Isaac už má za sebou dvě operace a daří se mu nápadně dobře. Když se na něho podíváte, nikdy by vás
nenapadlo, že má srdeční vadu a prodělal infekci stafylokokem, která ho mohla zabít! V uplynulém měsíci jsem
viděla dvě děťátka umřít po první operaci! Bylo mi kladeno na srdce, abych vám vypověděla náš příběh. Judy
Martin
Byla mi zjištěna endometrióza (vytváření děložní sliznice mimo děložní dutinu), a
když mi bylo 23 let, lékař mi řekl, že už nebudu mít žádné další děti (měla jsem v té
době jednoho syna). Byla mi doporučena hysterektomie (odstranění dělohy), ale
odmítla jsem, protože jsem opravdu chtěla další děti.
Přišla jsem za Misionářkami lásky před rokem, poté, co o nich mluvil kněz Paul
během mše svaté. Řekla jsem jedné ze sester, že prosím Boha, abych otěhotněla, a ona
mi řekla, ať prosím Matku Terezu. To jsem učinila. Devátý den novény k Matce Tereze
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jsem zjistila, že jsem těhotná. Měla jsem velmi rizikové těhotenství, protože jsem měla
kompletní placentu previa (uložení placenty v dolní části dělohy), ale nakonec jsem
30. října 2006 porodila císařským řezem zdravého chlapce.
Byla jsem objednána na další chirurgický zákrok v lednu 2007, aby zkontrolovali,
jak postupuje endometrióza. Minulé úterý jsem se dozvěděla výsledek. Slova mého lékaře zněla: „Byl to zázrak,
že máte toto dítě.“ Nemohl uvěřit, že jsem otěhotněla. Cathy

David Xavier
Chtěla bych vám z hloubi srdce poděkovat za vaše přímluvy. Požádala jsem vás
o přímluvy a vy jste mi nabídli relikvii blahoslavené Matky Terezy. Poslali jste mi ji před
šesti měsíci. Očekávala jsem čtvrté dítě a procházela jsem příšernou bolestí, způsobenou
revmatickou artritidou. Stěží jsem mohla chodit.
Bylo to pro mě velmi obtížné období, protože jsem každým okamžikem mohla porodit.
Prosila jsem Matku Terezu o šťastný porod a skončení té hrozné bolesti. Relikvii jsem si
vzala s sebou do nemocnice a měla jsem ji u sebe, když začínal porod. Netrval příliš dlouho
(kolem 4 hodin). Všechno probíhalo hladce a já jsem porodila nádherného zdravého
chlapečka. Jmenuje se David. Bolest, která mi ani nedovolovala chodit, byla pryč. Chvála
Bohu! Děkuji ti, Matko Terezo, za tvé mocné přímluvy. Bůh vám žehnej a zachovej vás.
Delia
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