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ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА 
УПОКОЈУВАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗАУПОКОЈУВАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА

ХУМАНОСТА НА ГОНЏА ХУМАНОСТА НА ГОНЏА 
БОЈАЏИУ ГО БОЈАЏИУ ГО ПРИДВИЖИПРИДВИЖИ СВЕТОТ СВЕТОТ

СТАТУЕТКА И ВО РАЦЕТЕ НА СТАТУЕТКА И ВО РАЦЕТЕ НА 
БЕДРЕДИН ИБРАИМИБЕДРЕДИН ИБРАИМИПишува: Милева ЛАЗОВА

Во свечената сала на Македонската 
академија на науките и уметностите 
по повод Денот на упокојувањето 

на големата хуманистка Мајка Тереза, со 
пригодна свеченост, на годинашните ху-
манисти им беа доделени признанијата и 
статуетките Мајка Тереза.

На централното чествување пригодно 
обраќање имаше академик Цветан Гро з-
данов, а во уметничко-духовната про г ра-
ма настапија еминентни имиња како при-
мадоната Милка Ефтимова, Јасминка Ча-
кар, Тоше Проески, Адријан Гаџа, Алек сан-
дар Митевски, Миланка Новеска, дуо то 
Груби, Есма...

"Тоа што го пружи 
Мајка Тереза е феномен 
не само во 
христијанството, туку и 
во хуманизмот. Таа е 
херој, човек хуманиста", 
рече академик 
Грозданов.

вам де ка во иднина со вашата хуманост ќе 
про должите да бидете пример и на дру-
гите", истакна во телеграмата премиерот 
Гру евски.

СТАТУЕТКИ
Признанија "Послание Мајка Тереза" 

за хуманисти на годината добија Емил 
Илиќ, спортист и крводарител, за ми-
ровната мисија пеш од Скопје до Брисел и 
од Македонија до САД со велосипед, како 
и бизнисменот Ристо Гуштеров, добро-
твор (донацијата на духовниот храм во Ра-
до виш, за солидарноста со луѓето во 
неволја и за личниот придонес за ст ран-
ски вло жувања во стопанскиот развој на 
Ма ке донија). Статуетки со ликот на Мајка 
Те реза им беа врачени и на проф. д-р Са-
муел Садикарио, за дострели во работата 
и за лично ангажирање за градба на трај-
ниот  светилник и духовен вруток во спо-
мен на скопските Евреи, од кој ќе се воз-
вишуваат хуманите и цивилизациските 
вредности на заедничкиот живот на лу-
ѓето; потоа на Бедредин Ибраими; па на 
Ма кедонската радио-телевизија за кон-
тинуираниот творечки и креативен про-
грамски публицитет во обнародувањето 
на благородната мисија и духот на ху ма-
носта во родната земја на Мајка Тереза и 
за директните преноси од сите честву-
вања посветени на Светицата. Потоа со 
статуетки се закитија и Драги Аргировски, 
новинар-публицист и еден од основачите 
на асоцијацијата "Мајка Тереза" за по себ-
ниот придонес во активностите посветени 
и инспирирани од ликот и делото на 
Мајка Тереза, како и Адријан Гаџа, поп пе-
јач, исполнител на песната посветена на 
Мајка Тереза, а која се разгласува на ал-
бански, македонски, англиски, итали јан-
ски, бенгалски, шпански и француски ја-
зик, песна која беше најслушана на про-
грамата на Радио Ватикан.

 

МИСИЈА
За мисијата на најпознатата скопјанка 

говореше академик Цветан Грозданов, кој 
рече дека Мајка Тереза покажа колку мо-
же снагата на личноста да го при движува 
светот.

"Во овој момент би сакал да кажам не-
колку збора за нашата Мајка Тереза - Гон-
џа Бојаџиу. Како одминува времето таа 
станува сè поголема во нашите очи. Таа е 
личност со огромни заслуги од Скопје до 
Калкута, до Португалија, Америка, север-
ните земји, цел свет, бидејќи лекуваше 
бол ни, гладни, лепрозни, изнемоштени 
луѓе. Тоа што го пружи Мајка Тереза е фе-
номен не само во христијанството, туку и 

"Задоволството е големо, но не е 
помала и возбудата. Она што го на-
правила Мајка Тереза на некој на-
чин го поддржуваме на најдобар 
мо жен начин од аспект на ху ма нос-
та. Моја порака до младите гене-
рации е да ги направат оние при-
земни работи, бидејќи она што тре-
ба да го направат ќе остави печат на 
земјата. По тоа ќе ги ценат гене ра-
ции. Мислам дека има капацитет и 
кај младите генерации да го про-
должат делото на Мајка Тереза, која 
остави силен печат низ целиот свет", 
истакна бизнисменот Ристо Гуш те-
ров.

во хуманизмот. Таа е херој, човек ху ма-
нист", рече академик Грозданов. Пре  ми-
ерот Никола Груевски, поради држав-
нички обврски не присуствуваше на ма-
нифестацијата, но затоа испрати теле гра-
ма во која искажа дека треба да сме горди 
што од нашава земја потекнува Мајка 
Тереза, жена која несебично ја даруваше 
својата хуманост секаде во светот. 

"На сите добитници им честитам и веру-
ПРИЗНАНИЕ ЗА МИРОВНАТА ПРИЗНАНИЕ ЗА МИРОВНАТА 

МИСИЈА НА ЕМИЛ ИЛИЌМИСИЈА НА ЕМИЛ ИЛИЌ

ПРИЗНАНИЈАПРИЗНАНИЈА


