„Jestliže jste to učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně
jste to učinili.“
Drahá ThMgr. Dano Jarošová
& všichni z Nadace svatého Františka z Assisi
„JEHO ŽIVOT BYL OBĚTÍ LÁSKY
JEHO LÁSKA JE NAŠÍM DAREM PRO VŠECHNY ČASY“
Je na nás:
- učinit, aby tyto Vánoce byly krásné
- dát těmto Vánocům smysl
- dát Ježíška poznat ostatním, jak ho známe my
- učinit, aby byl zázrak Vánoc kolem nás
- nechat se potěšit radostí Vánoc
- modlitbou promazat kolečka našich životů, aby se otáčela plynule
s něžnou milující starostlivostí
- v noci 31. prosince v sobě spálit STARÉHO ČLOVĚKA
- vnést do nového roku 2012 vyzařující Boží Světlo!
Jak se rok 2011 chýlí ke konci, využíváme příležitost, abychom poděkovali
každému z Vás, kteří jste zapojeni do zasílání léků a zdravotnických potřeb –
za všechny podstoupené obtíže, něžnou lásku a péči, šlechetnost a námahy,
aby výše uvedené zásilky k nám dorazily v pořádku. Také děkujeme za Vaši
trpělivost, se kterou plníte všechny podmínky, které čas od času požaduje
indická vláda.
Mnoho oslav uzavíralo rok 100. výročí narození Matky Terezy v Kolkatě i po
celém světě. Pozoruhodnou součástí byly tři malby vidění Matky Terezy,
spojených se založením Misionářek lásky, od známé umělkyně Ritu Singhy. Ta
chovala k Matce velkou lásku a každé vidění vyobrazila velmi živě. Tyto malby
nyní zdobí stěny Matčiny krypty.
Tento rok byl pro Misionářky lásky také velkou zkouškou, neboť si vyžádal smrt mnoha
sester. Média také nejsou tak příznivá a svým způsobem začalo pronásledování
Společenství, neboť jsme napadány ze všech stran. Nedávno se naše sestry za křivých
obvinění staly terčem útoku na Srí Lance a v Assamu. Nemáme se čeho obávat, jelikož Bůh
bude naší silou a štítem!
Přejeme Vám radostné Vánoce s Božím požehnáním, aby vás děťátko Ježíš naplnilo
pokojem, láskou a radostí po celý vánoční čas a po celý nadcházející milostiplný nový rok
2012. Zakončujeme dopis slovy Helen Steiner Rice:
Každý všude hledá štěstí, to je pravda,
ale najít ho a udržet se zdá být obtížným.
Nevíme, že štěstí je pouze stav mysli
dosažitelný každému, kdo věnuje čas tomu, aby byl laskavý.
Protože činíme-li šťastnými druhé, budeme také šťastni,
protože rozdáváte-li štěstí, vrací se k vám, aby na vás zazářilo!
V Ježíši Vaše
M. Camilla, MC

