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„Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“ (Mt 25,40)

2. února 2005
Naši drazí bratři a sestry z Nadace svatého Františka z Assisi,
D AR, KTERÝ JS ME NEJVÍCE POTŘEBOV ALI
„Díky Bohu za Jeho nevýslovný dar.“ 2 Kor 9,15
Kd yb y naší největ ší po t řebo u byly
Kd yb y naší největ ší po t řebo u byly
Kd yb y naší největ ší po t řebo u byly
Kd yb y naší největ ší po třebou byla
Ale naš í největ ší po t řebo u bylo
ZACHRÁNCE !!!

i n f o rmace, BŮH b y ná m po sla l UČITELE.
techn ol ogie, BŮH b y nám po sla l VĚDCE.
pe níze, BŮ H b y nám po slal E KONO MA.
z á bava, BŮH by nám po sla l UMĚLCE.
o dpušt ění – PROTO N ÁM BŮH POS LAL

Když se toho prvního vánočního rána Marie podívala do tváře svého právě narozeného Syna,
ráda bych věděla, zda si uvědomila, že ona byla tím obalem daru pro lidstvo, který Pavel
nazývá Boží nevýslovný dar. Tento největší dar milosti byl právě tím darem, který jsme
POTŘEBOVALI NEJVÍCE.
V tomto roce Eucharistie, v jednotě s našimi ubohými, našimi sestrami a bratry, zasílám
každému z vás do Nadace svatého Františka z Assisi bratrské přání všeho nejlepšího, a
radostný nový rok vyplněný vřelou láskou ke svaté Eucharistii, pramenu svatosti a milostí. Ať
nový rok je pro vás nalézáním a poznáváním stále větší a větší lásky Ježíše, Pána a Spasitele, a
ať Duch svatý vás posílí a uschopní vás, abyste vždy šli cestou jeho lásky.
Ještě jednou naše vřelé díky Vám a všem spolupracovníkům za tak velkorysou účast na našich
dobrých skutcích lásky. Jménem našich ubohých bych ráda vyjádřila vděčnost za 3 lodní
zásilky materiální pomoci v roce 2004,
1059 balíků humanitární pomoci, které jsme obdrželi 5. ledna 2004,
865 balíků obnošeného šatstva a zdravotnického materiálu 27. července 2004 a
949 balíků použitého šatstva, léčiv a zdravotnického materiálu 16. prosince 2004.
Tyto darované věci byly rozeslány do našich regionů v Indii (GAUHATI, SHILLONG,
LUCKNOW, DELHI, JHARKARD, BHUBANESHWAR, SILIGURI a KOLKATA). Vaše
dary nám umožnily přinést lásku, radost a pokoj do života nejchudších. Děkujme Bohu za to,
že nám dal tuto možnost, abychom se směli rozdělit s našimi ubohými bratry a sestrami.
Prosíme Pána a doufáme, že jednou navštívíte Kolkatu a budete se podílet na pokorné službě,
kterou nám Bůh svěřil prostřednictvím naší drahé matky Terezy.
Naší vděčností je naše přímluva u Boha.

Bůh Vám žehnej,
Sr. M. Nirmala, M.C.
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