28th July, 2003
Dear friends of the foundation of St Francis of Assisi
It gives me immense pleasure to thank you for sharing your love for Jesus with the
poorest of the poor by sending us the 1063 pkgs relief cargo containing medical
supplies, used clothes, table, different items to be used for the care of the sick eg,
commodes, walker, detergent powder, stationery, combined parcels, buckets,
sewing machines which were highly appreciated.
We are deeply grateful to God for His Divine Providence. In His goodness He
continuously inspires many good hearted people just like you to send us these
many things necessary for our work among the poorest of the poor.
Due to the heavy load of work, I humbly apologize for the delay in acknowledging
your last shipment, though we are truly grateful for all the trouble you have taken
to ship these things for us.
Regarding future consignments we request you o limit the items as only to what is
most essential for us, such as: second hand clothes, medical supplies and whatever
you have collected. Since you have mentioned through your E-mail that you have
cupboards, tables and chairs ready for disposal, we will be happy to receive them
this time. You may load them at your convenience.
The sewing machines were sent to the different sewing centres, where very poor
girls come to learn in order to earn their livelihood. All the medical supplies have
been dispatched to the different regions in India especially the outdoor leprosy
centres where the need of cotton bandages is very great.
You can be assured that you have a share in our prayers and especial remembrance
by the poorest of the poor who have benefited greatly through your gift
consignment of 1 x 40 containers.

God bless you,
Yours sincerely
SR M. JOHN, M.C.

28. června 2003
Drazí přátelé z Nadace sv. Františka z Assisi
Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme poděkovat za lásku k Ježíši skrze jeho
nejchudší z chudých tím, že jste nám poslali 1063 balíků naložené pomoci
obsahující zdravotnický materiál, použité šatstvo, různé věci potřebné pro péči o
nemocné, např. klozetová křesla, chodící pomůcky, prací prostředky, psací
potřeby, vědra na vodu, kombinované balíky a šicí stroje, které jsou pro nás velmi
cenné.
Jsme hluboce vděčni Bohu za Jeho Božskou Prozřetelnost. On ve své dobrotě
neustále inspiruje mnoho lidí dobré vůle, jako jste vy, k tomu, že nám zasíláte
mnoho věcí potřebných pro práci mezi nejchudšími z chudých.
Z důvodu velkého pracovního vytížení se pokorně omlouvám za
opožděné poděkování za vaši poslední lodní zásilku. Jsme vám opravdu vděčni za
všechnu vaši námahu, kterou berete na sebe při nakládkách věcí pro nás.
S ohledem na další zásilku vás prosíme, abyste se omezili pouze nato, co je pro
nás nejdůležitější, jako je: použité oblečení, zdravotnický materiál a co jste už
nashromáždili. Ve vašem e-mailu jste se zmínili, že máte skříňky, stoly a židle
připravené k odeslání. Budeme šťastny, když je v tuto dobu obdržíme. Můžete je
naložit do vaší zásilky.
Šicí stroje byly poslány do různých šicích center, kam přichází velmi chudá
děvčata, aby se naučila vydělat si na živobytí. Všechen zdravotnický materiál byl
odeslán do různých regionů Indie speciálně pro polní centra lepry, kde jsou
bavlněné obvazy velmi potřebné.
Můžete si být jisti, že jsme s Vámi spojeni v modlitbách spolu s nejchudšími
z chudých, kterým dary z vaší zásilky ve čtyřicetistopém kontejneru velmi
prospěly.
Bůh vám žehnej
S upřímností vaše
SR M. JOHN, M.C.

