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20. září 2010
Vážená Mgr. Dano Jarošová, Miloslavo a všichni naši drazí přátelé,
VELKÉ DÍKY za Váš 25. kontejner, který jsme přijali do našeho skladu 31. srpna. Nemáme
slov, kterými bychom vyjádřili naše DÍKY Vám všem. Kéž Vás dobrý Bůh odmění hojností
požehnání.
Proclení bylo naprosto v pořádku. Dopravce NYK Line byl vyhovující a neměli jsme žádné
problémy. Chválíme Boha a děkujeme mu za to.
Když jsme si prohlíželi fotografie, jak nakládáte kontejner, chápeme, kolik těžkostí máte při
nakládání kontejnerů. Naše domovy Misionářek lásky v Indii už začaly dostávat svůj díl ze
zaslané pomoci. Jsem si jistá, že víte, že pro malomocné pacienty máme 13
REHABILITAČNÍCH CENTER a 8 mobilních klinik. Většina zdravotnického materiálu jde právě
tam, protože je jejich nemoc vylučuje ze společnosti. Vy a my můžeme společně odlehčit část
břemene a utrpení těchto našich sester a bratří. Část Vaší pomoci jde také do jiných domovů,
neboť do našich domů přichází mnoho nemocných, aby se u nás vyléčili.
Dary, které posíláte, jsou velmi dobré. Pokud můžete, pošlete v dalším kontejneru více berlí a
5 invalidních vozíků. S vděčností jsme přijali speciálně označené balíky. O růžence jsme se
podělili s našimi dětmi, které šly k prvnímu svatému přijímání. Budeme na Vás pamatovat při mši
svaté.
Tento rok si připomínáme sté narozeniny (26. srpna 1910) naší blahoslavené Matky Terezy.
(Často opakovala:) „Byli jsme stvořeni pro větší věci, abychom milovali a byli milováni.“
Prosím, přimluvte se za nás, abychom dokázali „dávat ubohým, až nás to bolí.“
Prosím, vyřiďte všem Vašim spolupracovníkům, že jsme jim velmi vděčni a prosíme za ně ve
svých modlitbách. Děkujeme za všechny oběti, které nabízejí našim nejchudším z chudých
v Indii.
Prosím, poděkujte i Vašim státním institucím jménem sestry M. Premy MC., naší generální
představené, a jménem všech Misionářek lásky.
Bůh Vám žehnej,
sr. M. Sudha, MC.

