Překlad děkovného dopisu z Indie za odeslaný 17. kontejner s humanitární pomocí Misionářkám
lásky. Kontejner byl odeslán 7. 11. 2005..

„Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“ (Mt 25,40)
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Drazí přátelé z Nadace svatého Františka z Assisi,
dnes mám to potěšení, že Vám mohu napsat naše VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za obrovský
kontejner zdravotnického materiálu, který jste nám poslali. Datum jeho odeslání bylo 13. 11. 2005
(myslí se tím z Hamburku) a datum jeho doručení bylo 27. 12. 2005.
Došlo k nějakému zdržení při přebírání celé zásilky, protože přístavní autority požadovaly,
abychom nechali zboží pod zámkem a čekali na inspektora, který přijde a zásilku prověří. Ale jakmile to
bylo provedeno, začali jsme s distribucí kartonů do mnoha ošetřoven a center pro lepru. Chci Vám dnes
moc a moc poděkovat za veškeré starosti a péči, s níž jste připravovali tuto skvělou zásilku, speciálně za
všechna centra, která zde pečují o malomocné pacienty.
Jmenuji se sestra Andrea, M.C., jsem lékařka odpovědná za naše externí kliniky. Ale sídlím zde
v NSB (Nirmala Shishu Bhavan) a tak všechna naše odloučená pracoviště si k nám přicházejí pro
zdravotnický materiál. Jak víte, máme 8 hlavních center výhradně pro malomocné, a nyní sestrám
přibyla práce, protože se vláda přestala starat o mnoho středisek pro malomocné. Ale jsme šťastné, že
jsme zde, abychom pečovaly o nejnešťastnější a nejchudší z chudých. S Vaší neustálou věrnou pomocí
se i vy podílíte na radosti, jak neviditelný Bůh působí ve prospěch trpících bratří a sester, kterých se
můžeme láskou dotýkat a které můžeme vidět. A na konci našeho života my všichni budeme souzeni a
spaseni pouze za lásku k nejubožejším.
Posíláme Vám své přímluvy vděčnosti a prosbu o Boží požehnání a Boží vedení pro vás pro
všechny.
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