78A.J.C.BOSE ROAD, KOLKATA – 700 014.
„Cokoli jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, udělali jste mně.“
27. února 2003
„Nejdůležitější není mnoho myslet, ale mnoho milovat, a konat to, co vás pohne milovat v nejvyšší míře.“ – Svatá
Terezie z Avily.
Milá Dano Jarošová a všichni z Nadace svatého Františka z Assisi.
Lásku a pozdravy z Kolkaty ! !
Bůh je Bůh hojnosti, ne Bůh nedostatku. Nedává nám právě dost, dává nám více než dost, více chleba a ryb než
můžeme sníst, více lásky, než o kolik se odvážíme požádat.
Děkujeme za 4 lodní zásilky, které jsme dostali v roce 2002.
8. února 2002 – 884 balíků
(lodní náklad osvobozený od poplatku)
4. července 2002 – 667 balíků
–„23. srpna 2002 – 922 balíků
–„23. prosince 2002 – 519 balíků
–„Vše, co jsme dostali, bylo rozděleno v následujících oblastech, ve kterých Misionářky lásky v Indii působí:
Kolkata – Západní Bengálsko,
Siliguri – Západní Bengálsko,
Raiganj – Západní Bengálsko,
Delhi – U. T.,
Lucknow – U. P.,
Raigarh – Madhya Pradesh,
Bhubaneswar – Orissa,
Ranchi – Jharkhand,
Bhagalpur – Bihar,
Gauhati – Assam,
Shillong – Assam,
Vadodara – Gujarat.
Ve všech těchto oblastech máme domovy pro umírající, kteří jsou bez prostředků, domovy pro opuštěné děti,
rehabilitační centra pro malomocné, proto velmi děkujeme za bavlněné obvazy.
Doufáme, že někdy navštívíte Kolkatu a strávíte několik dní tím, že věnujete svůj čas, lásku a péči nejchudším
z chudých.
„Naděje je zrakem neviditelná, dotykem nehmatatelná a dosáhnout jí je nemožné.“ Váš dar jim dal naději. Ačkoliv
naši chudí lidé Vám nemohou poděkovat osobně, Vaše láska se dotýká jejich srdcí a oni mají poklad, aby Vám ho
plně nabídli, protože Vám nemohou odplatit službu, kterou jste jim prokázali – nemohou nám zaplatit za to, co
jsme jim dali.
Naši chudí lidé jsou krásní, volají nás k vnitřní svobodě, abychom se stali menšími, štědrými a opravdovými
samaritány.
„Láska neleží jen jako kámen, musí být uhnětena jako chléb, stále se musí přetvářet, zdokonalovat.“ – Ursula K.
Le Guin.
To mi přináší na mysl mnoho hodin strávených plánováním, nakupováním a balením zásilek s velkomyslným
srdcem. Ať Bůh posvětí práci Vašich rukou – práci lásky.
Dovolte mi skončit slovy Henryho Drummonda: „Až se podíváte zpět na svůj život, poznáte, že chvíle, kdy jste
opravdu žili, jsou chvíle, kdy jste konali v duchu lásky.“
Ať jsou naším pokladem tyto okamžiky lásky, ať se na své cestě dělíme, projevujeme péči a vnášíme naději
do životů lidí, se kterými se setkáme.
V zastoupení sestry Nirmaly, Misionářek lásky a nejchudších z chudých děkuji jednomu každému z Vás za
všechno, co děláte, abyste nám pomohli „dosáhnout ven“, k nejchudším z chudých.
Velké díky Vám a ať Vám Bůh žehná, Davide Cichro, Dano Jarošová, Marto Kohoutková a Miloslavo Navrátilová
a Vašemu týmu nadšených dobrovolníků.
V lásce Ježíše a Marie.
Sr. M. John M. C.
Razítko:
MISSIONARIES OF CHARITY
NIRMALA SHISHU BHAVAN
78, A. J. C. Bose Road,
Kolkata – 700 014.

