„Jestliže jste to učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste to učinili.“

Kolkata,
26.7.2011
Drazí přátelé z Nadace sv. Františka z Assisi,
drahá Mgr. Dano Jarošová,
dnes, na svátek Navštívení Panny Marie, kdy navštívila svou tetu Alžbětu, která byla v nouzi,
bych Vám chtěla poslat pozdravy a popřát vše dobré.
Také bych Vám chtěla poděkovat za veškerou pomoc a podporu, kterou dáváte
nejchudším z chudých, v Božím jménu, zvláště našim malomocným pacientům.
Je to opravdu smutná realita, že těmto trpícím lidem je odepřena léčba ve státních
nemocnicích, a že jsou ponecháni osamoceni a opuštěni dokonce svými vlastními rodinami. Do
našich domovů a leprosních center přichází každý den více a více pacientů, z nichž většina je ve
velmi ubohém stavu.
Naše sestry vedou Centra pro léčbu malomocných v 17 městech v Indii, také naši bratři
mají mnoho takových center. Kromě těchto center existuje 7 center vedených našimi sestrami a
4 našimi bratry, kde jsou pravidelně prováděny operace. Právě tato centra musíme vždy
zásobovat gázou, obvazy, vatou, dezinfekcí Betadine, injekčními stříkačkami, jehlami,
rukavicemi – vším tímto materiálem, který nám tak štědře posíláte. Jsem velmi vděčná za Vaši
laskavost, se kterou nám poskytujete tento důležitý materiál pro naše centra.
Rozdílení věcí, které nám posíláte kontejnery, je většinou ustálené takto:
Leprosní centra, kde se operuje, dostávají vždy největší část zboží, například: Shantinagar,
Radharani, Janla, Seemapuri, Jyotinagar atd., toto jsou některá z našich prvních operačních
center, kde máme velkou skupinu pacientů, a kde je každý měsíc provedeno zhruba 200-250
operací. Poté následuje ošetřování ran, amputovaných nohou nebo „rekonstrukce“ rukou a ostatní
větší či menší plastické operace. Všechna tato leprosní centra dostávají zhruba 80-90 krabic
obvazového materiálu, 8 krabic Betadine, 4-5 krabic sterilních rukavic, 4-5 krabic jehel
s injekčními stříkačkami a infúzními sety. Dostáváme pravidelně zprávy od těchto center a
někdy, když jim dojde materiál, pošleme jim podle jejich potřeb další zásilku a zbytek jde do
míst, kde jsou potřeba pouze obvazy.
Vitamíny, kalcium a hroznový cukr: většina jde vždy do operačních center a zbytek do
malých center podle potřeby. Všude jsou tato léčiva velmi vítána, neboť znamenají velkou
pomoc.
Co nejvíce oceňujeme z Vašich zásilek a jsme za to vděční, je to, že obsahují velmi
potřebné věci, kterých opravdu můžeme využít, dále kvalita, které naši chudí lidé zřídka mají
příležitost užít, neboť zde nemáme taková léčiva. Takže vidíte, jak velmi jsme Vám vděčni za dar
Vašeho kontejneru.
Jak víte, máme v konstitucích Misionářek lásky pravidlo, které nám nedovoluje mít
žádnou velkou nemocnici nebo operační centrum pro běžně nemocné lidi. Ti mohou vždy najít
někde místo. Ale pro naše malomocné pacienty nejsou žádné nemocnice a nikde nemohou být
operováni pro svou nemoc, takže jsou vyvrženi. Proto Matka Tereza dala do našich Pravidel, že
bychom měli mít operační centra pro malomocné pacienty. Postavili jsme pěkná rehabilitační
centra, z nichž jedno je Titagarh. Tam mají pacienti nejen péči, jídlo, oblečení, léky, ale také
menší obytnou část, kde mohou bydlet, a také mají drobnou práci. Nejlepší zaměstnání, které tam

je, je ruční tkalcovský stav, na kterém tkají sárí pro sestry, prostěradla, látkové ubrousky, zástěry
a další věci. Díky této práci se cítí zabezpečeni a začleněni do lidské společnosti. Mají také
hospodářství a chov dobytka. Při této příležitosti bych Vás chtěla srdečně pozvat na návštěvu
tohoto místa. Děkujeme.
Každý den do našich přímluv zahrnujeme Vás – naše přátele a dárce, ať Bůh naplní Vaše
srdce láskou, zahrnující všechen Boží lid a dá Vám sílu a odvahu pokračovat v tomto díle
milosrdenství po dlouhou dobu. A prosíme, aby tato láska, kterou v sobě máte, Vás obohatila
jeho milostí a požehnáním v životě tomto i budoucím.
Prosíme tedy, pokračujte ve Vaší dobré práci pro Ježíšovu lásku v jeho chudých, ať Vám
Váš patron svatý František z Assisi z nebe žehná pokojem a radostí, abyste mohli šířit Boží lásku
mezi celé stvoření.
Ať Vám Bůh žehná,
Sr. M. Sudha M. C.

