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My dearest friends:
We are very grateful for all the material you have sent to us, may the Lord reward all of you with abundant
blessings.
We have sent the material especially to the leprosy patients and the centres that Petra visited when she
was here. The material will be very useful and already they are using for dressing, operation theatre,
medical treatment which require injections for diabetic people or other type of sicknesses, specially
infections that with tablets is difficult to treat due to the great wounds which the patients they come to
our houses especially from the street ant train stations , almost to the point to die, the hydratation with
salines is one of the first treatments as soon as they reach , so your material is really useful, in the
rehabilitation centres for leprosy we have sent the physiotherapy material and they were extremely happy
with it.
you are always in our prayers, and in the prayers of our patients who are so benefited .
with love and God's Blessings, sincerely,
Sr. Maria Ruah MC.
on behalf of Sr. Mercina MC and all the patients.

Moji drazí přátelé,
jsme velmi vděční za veškerý materiál, který jste nám poslali. Ať vás všechny Pán odmění bohatým
požehnáním.
Materiál jsme rozeslali zejména pro pacienty s leprou a do center, které Petra navštívila, když zde byla.
Materiál bude velmi užitečný a už se používá na převazování, v operačním sále, na lékařské ošetření, které
vyžaduje injekce pro diabetiky nebo jiné druhy nemocí, zejména infekčních, které se tabletami těžko léčí v
důsledku velkých ran, se kterými pacienti přicházejí do našich domovů, zejména z ulic a vlakových stanic,
téměř na pokraji smrti. Hydratace fyziologickým roztokem je jedním z prvních zákroků, jakmile se k nám
dostanou, takže váš materiál je skutečně užitečný. Do rehabilitačních center pro malomocné jsme poslali
fyzioterapeutický materiál, za který byli pacienti velmi rádi.
Jste stále v našich modlitbách a v modlitbách našich pacientů, kterým pomáháme.
S láskou a Božím požehnáním, jménem Sr. Merciny MC a všech pacientů,
S úctou,
Maria Ruah MC.

