Poděkování Misionářek lásky za 23. kontejner se zdravotnickým materiálem.
+ LDM

„Jestliže jste to udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.”

ThMgr. Dana Jarošová
předsedkyně správní rady
Nadace svatého Františka z Assisi, Brno
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Drahá Dano,
8. března 2009
dnes v neděli mám trochu času na psaní dopisu, tedy si chci pospíšit a poslat Vám naše
pozdravy a přání všeho nejlepšího pro tuto posvátnou postní dobu. Nejvíce ze všeho chci
poděkovat Vám a všem Vašim pomocníkům za poslední, 23. zásilku, která dorazila 6. února 2009
a kterou jsme již z velké části rozdělili do mnoha částí Indie, jako je Assam, Orissa, Jharkand a
další.
Jak již víte, máme velká centra pro péči o malomocné pacienty, kde nám Matka Tereza
dovolila operovat tyto nešťastné pacienty, protože je v žádných jiných nemocnicích nepřijmou. Je
stále mnoho, mnoho této nemoci v Indii!
Opět byly všechny věci, které jste poslali, velmi, velmi užitečné. Obzvláště Vám děkuji za
zaslané léky – některé z nich jsou zde drahé, takže jsme velmi vděční za tu velkou zásobu, kterou
jste nám poslali. Snad byste mohli příště ještě zvýšit množství těchto léků – pokud je to možné.
Jedna věc, které zde mnoho nevyužijeme, jsou stojednotkové INZULÍNOVÉ INJEKCE. Vím,
že je v západních zemích mnoho míst, kde se jich začalo používat, ale zde v Kolkatě používáme
ještě stále pouze injekcí pro 40 JEDNOTEK. Proto Vás prosím, zda byste to mohli příště změnit.
RUKAVICE jsou velmi důležité, protože tady v Indii jsou velmi drahé. Posílali jste nám
STERILNÍ RUKAVICE, obvykle 9 krabic. Prosíme, pošlete alespoň 10 až 12 krabic. Centra pro
malomocné obvykle fungují jako kempy – to znamená 100 až 150 pacientů je vybráno z velké
okolní oblasti a musí být připraveni k operaci. Potom přijede tým lékařů – někteří z Indie, jiní ze
zahraničí, a pracují dlouho a tvrdě, aby provedli všechny operace během asi dvou týdnů. (Tito
lékaři totiž nabízejí svou práci jako dobrovolnou službu, a nemohou přijet každý měsíc). Právě
pro tato operační centra potřebujeme sterilní rukavice.
Potřebujeme ale také nesterilní jednorázové rukavice pro denní obvazování ran, takže
bychom byli rádi, kdybyste nám příště mohli poslat také nesterilní rukavice.
Jedna specifická prosba: Je-li to možné, pošlete nám nějaké URINÁLNÍ SÁČKY
s Foleyovým katetrem, číslo 16 a 18, pro pacienty upoutané na lůžko. A pokud můžete zajistit
nějaké JEHLY PRO LUMBÁLNÍ PUNKCE, SPINÁLNÍ PUNKCE, ty by byly také velmi
užitečné.
Z Vašeho dopisu se dovídáme, že již usilovně pracujete na další zásilce – velmi oceňujeme
Vaši štědrost a vytrvalost v této namáhavé práci. Ale je to vše pro lásku a slávu Všemohoucího
Boha. Jak víte, Ježíš řekl: „MNĚ JSTE TO UČINILI…” – a jak naše nejdražší MATKA TEREZA
vždy zdůrazňovala – on je Bůh, on nemůže lhát… A tak vše, co děláme pro jeho nejmenší bratry,
děláme vlastně pro NĚHO! Taková je pokora našeho Boha, že nám dovoluje dotýkat se ho
v těchto trpících, osamělých, odvržených chudých.
A tak je pro nás privilegiem dělat tuto práci – a vy ji s námi děláte pro něho. Bez Vás bychom
ji nemohli dělat. A bez nás byste ji také vy sami nemohli dělat. Ale společně to můžeme konat – a
to je krása této práce pro nejchudší z chudých.
Prosíme, předejte tuto zprávu všem Vašim spolupracovníkům a poděkujte jim, každému
z nich, za všechnu pomoc a oběti, které přinesli. Zahrnujeme Vás zde všechny do našich
každodenních přímluv – zvláště při Eucharistii (při mši svaté) a adoraci, kdy jsme tváří v tvář
s Bohem.
V dnešním světě je rozšiřováno médii i jinými způsoby mnoho myšlenek a názorů, které
nejsou správné. Každý rozumný člověk to může poznat – ale svět chce, abychom věřili, že
rozšiřované myšlenky jsou pravdivé a že my, kteří věříme něčemu jinému, se mýlíme. Nazývají
nás „zastaralými, staromódními”, tedy nepokrokovými. Ale cokoliv je proti přirozenosti, zvláště
proti lidské přirozenosti, nemůže být nikdy správné. Jsou to myšlenky „duchaplné temnoty”, řekla

bych. Zlý duch chce pouze ničit, a proto rozšiřuje lež přestrojenou za pokrok a chce, abychom se
dali oklamat. Jako příklad – experimentování s lidskými embryi je vychvalováno jako nový
způsob léčby různých nevyléčitelných nemocí (autorka tohoto dopisu sestra Andrea M.C. je
lékařka). Ale získat lidské embryo znamená nejprve zničit jeden lidský život – což můžeme zničit
jeden život, abychom jiný život učinili lepším? Rozum nám říká, že je to absurdní. A Bůh nám
říká ještě daleko jasněji, že je to špatné – nemáme žádné právo vzít život někomu jinému,
abychom toho použili jako „léku” pro sebe. Ale takové jsou „moderní ideje”, kterými jsou lidstvu
vymývány mozky.
A proto musíme prosit – prosit mnoho, aby přišel Duch svatý a osvítil naše mysli svou
pravdou a dobrotou.
Ještě jedno poslední slovo díků – Vašim úřadům, že vždy dovolily pokračování zásilek bez
jakýchkoliv těžkostí. Tímto způsobem také úřady mohou sloužit Bohu.
Dovolte mi rozloučit se s přáním bohatého a láskyplného Božího požehnání Vám a Vašim
spolupracovníkům.
Za Misionářky lásky
sestra M. Andrea, MC
PS: Kdysi jste nám poslali dřevěné berle, ty jsou velmi užitečné pro naše pacienty, kteří nemají
sílu ve svých rukou. Pošlete nám, prosím, ještě jednou tytéž dřevěné berle. Děkujeme.

