Přání sestry Camillus, MC k Vánocům s poděkováním
za 29. kontejner se zdravotnickým materiálem
(Výňatek z dopisu)

Vánoce 2014
Drahá Dano, Petro, bratři a sestry,
Pokoj Páně ať je vždycky s Vámi!
Jelikož se Vánoce rychle blíží a my směřujeme naše
myšlenky k Narození našeho Spasitele, JEŽÍŠE,
vzpomínáme na to, jak Maria s Josefem vytvořili Svatou
Rodinu. Protože právě skončil mimořádný Synod
o rodině, ráda bych připojila modlitbu o rodině, kterou
složil papež František:
„Ježíši, Maria a Josefe, ve vás vidíme zář
opravdové lásky, k vám se s důvěrou obracíme. Svatá
Rodino Nazaretská, učiň také z našich rodin místa
setkávání a modlitby, opravdové školy evangelia a malé
domácí církve.
Svatá Rodino Nazaretská, ať už nikdo v rodinách nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení: kdo
je raněn nebo pohoršen, ať rychle zakusí útěchu a zahojení.
Svatá Rodino Nazaretská, učiň, ať více dbáme o posvátnost a nedotknutelný charakter rodiny
a její krásu v Božím plánu. Ježíši, Maria a Josefe, milostivě vyslyšte naši prosbu. Amen.“
V rodině se muž a žena milují navzájem a milují dítě, které naopak když vyrůstá v této
láskyplné atmosféře, miluje své rodiče – vzniká zde společenství lásky ve společných radostech
a utrpení, ve službě, v odpouštění, v podpoře, ve společné zábavě, ve společné práci.
V současnosti se zdá, že smysl pro společenství se hroutí, a začíná to v rodině. Přejeme-li si žít
v míru a štěstí, podporujme společný rodinný život.
Přeji vám šťastné a požehnané Vánoce. Toto posvátné období roku inspiruje k vroucí
modlitbě, aby Vám Kristus ve své dobrotě daroval svou lásku, své nejvelkolepější dary, aby
naplnil Vaše srdce a požehnal Váš domov a všechny, které milujete, láskou, pokojem a radostí.
Nevím, jak poděkovat každému z Vás v Nadaci sv. Františka z Assisi za všechnu lásku,
námahu, oběti a trpělivost, se kterými jste odeslali zásilku léků a zdravotnického materiálu, kterou
jsme konečně obdrželi ... Jistě rádi uslyšíte, že již rozdělujeme léky a zdravotnický materiál
do našich center, kde na ně dychtivě čekali.
S láskou a prosbou o Boží požehnání, aby Vás dítě Ježíš naplnilo svým pokojem, láskou
a radostí po celé období Vánoc a po celý milostiplný nastávající nový rok 2015!
Vaše v Ježíši,
Sr. M. Camillus, m.c.

