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Dopis sestry lékařky Andrey

Kolkata, 4. října 2007
svátek svatého Františka z Assisi

Milí přátelé z Nadace svatého Františka z Assisi, milá Dano,
dnes, ve svátek tohoto velkého světce, svatého Františka z Assisi, Vám posílám mnoho pozdravů
s přáním všeho dobrého.
Také bych Vám chtěla poděkovat za Vaši úžasnou práci při pomoci nejchudším z chudých,
zejména našim malomocným pacientům... Do našich domovů pro léčení malomocných přichází
každým dnem více a více pacientů!
Naše sestry vedou centra pro léčení malomocenství v 17 státech v Indii, také naši bratři mají
mnoho těchto center. Kromě toho sestry řídí 7 a bratři 3 centra, kde se pravidelně operuje. Právě tato
centra musíme zásobovat gázou, obvazy, vatou, desinfekcí Betadine, injekčními stříkačkami, jehlami,
chirurgickými rukavicemi atd. – všemi těmito věcmi, které nám tak štědře posíláte. Jsem si jista, že
Vám sestra Sudha pokaždé sděluje, jak jsme velmi vděčni za Vaši dobrotu, se kterou nám poskytujete
tento důležitý materiál pro naše centra.
Distribuce věcí, které posíláte kontejnerem, je již ustálená:
- 10 center, kde se provádějí operace, dostane vždy největší podíl ze zásilky, např.:
Shanti Nagar, Radharani, Janla, Seemapuri atd. – to jsou některá z našich úplně prvních center,
kde se operuje a kde přijímají velké množství pacientů: každý měsíc je tam 150 až 200 operací.
Potom přichází na řadu péče o rány, amputované nohy nebo o obnovené ruce, a ostatní plastické
operace míst poškozených malomocenstvím. Proto každé z těchto deseti center dostane 25 až 35
krabic obvazového materiálu, 5 krabic desinfekce Betadine, 1 až 2 krabice sterilních rukavic, 1 až
2 krabice sterilních jehel se stříkačkami a infuzními sety. Z těchto center dostáváme informace.
Když jim zůstane nějaký materiál z předchozí zásilky, pošleme jim o 1 až 2 krabice méně, a
zbytek dodáme na místa, kde se neoperuje, ale kam pacienti chodí týdně pouze na převazy.
- Dále je mnoho dalších center, která nás také prosí o tento materiál, proto musíme být velmi
pečliví v rozdělování a také jim něco poslat.
- Když dostaneme vitamíny, kalcium a glukózu: opět největší díl dáváme operačním centrům, a
co zůstane, posíláme v menší míře do ostatních center. Všude jsou tyto věci velmi ceněny a
jsou tak velkou pomocí, že se všichni neustále ptají: „Kdy přijde další kontejner???“
Vaše zásilky jsou velmi dobré ze dvou důvodů:
Předně – obsahují POUZE to, co je užitečné, nic nemusí být dáno stranou, jak tomu je, když nám lidé
posílají věci, aniž by se zeptali, co potřebujeme.
Za druhé – všechny předměty jsou pokládány za prvotřídní, protože pro naše chudé, cokoliv přijde ze
zahraničí, je vždy lepší než místní léčiva. Vidíte tedy, jak VELMI MNOHO jsou darované kontejnery
od Vás ŽÁDÁNY!
Posílám Vám názvy 10 center, kde operujeme. Víte, naše Konstituce, tzn. pravidla Misionářek
lásky, nám nedovolují mít velké nemocnice nebo operační centra pro běžně nemocné lidi. Ti mohou
najít místo kdekoliv jinde. Ale pro malomocné pacienty NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ NEMOCNICE – a
nikde nemohou být operováni kvůli své nemoci, jsou tedy diskriminováni, odmítáni. Proto Matka
Tereza dala do našich pravidel, že MÁME MÍT OPERAČNÍ CENTRA PRO MALOMOCNÉ
PACIENTY. První z nich, nazvané SHANTI NAGAR, bylo založeno v západním Bengálsku. Místo na
pozemku, který nám zde dala vláda, bylo pusté, skalnaté – ale byli tak laskaví, že zajistili dodávku
dobré vody. Ale museli jsme to místo úplně od začátku vybudovat, postavit si sami cesty i domy, a
pomalu, pomalu jsme vystavěli velmi pěkné léčebné středisko, kde se uskuteční každé dva týdny
okolo 50 operací.
Potom jsme začali stavět centra v ostatních částech Indie, blízko hlavního města DILLÍ, kde máme
SEEMAPURI. Dále v našem sousedním státě BIHAR, kde máme RADHARANI. Ve státě ORISSA
máme JANLA, v GUJARATU máme SURAT, v LUCKNOW máme JYOTI NAGAR. Nejnovější
centrum bylo založeno v regionu ASSAM v NONGPOH. A všude kolem jsou naše misie, kde denně
zajišťujeme jednodušší ošetřování a převazy, ale ne operace.
Naši bratři MC (Misionáři lásky) také mají na starosti 3 operační centra, tj. TITAGHAR, COOCH
BIHAR a BOKARO blízko známého Steel City (Ocelové město).
Vidíte tedy, že jsou u nás tisíce malomocných pacientů, kteří dychtivě čekají na Vaši pomoc a jsou

velmi vděčni, když ji dostávají, a ZDARMA! Tak krásná práce, přesně jako láska, kterou nám dává
Bůh – to je největší DAR, a je ZDARMA!
Jakmile Vaše zásilky dorazí, musíme je dopravit z přístaviště, a první překladiště je v Sishu
Bhavan. Pracujeme s našimi pomocníky (spolupracovníky) celou noc, protože kontejnery nesmí ve
dne zajíždět do města. Ihned druhý den začínáme převážet věci do našich center. Vše se veze velkými
nákladními auty, která jsou nakládána také zde v Sishu Bhavan. Všechno musí být pečlivě spočítáno,
zváženo, očíslováno atd. Protože tato nákladní auta překračují hranice několika států v Indii, potřebují
seznam převáženého zboží a povolení k jejich převozu na ta vzdálená místa. Všimněte si, kolik lidí je
zapojeno do této milosrdné práce pro Boha!
A když dostaneme invalidní vozíky, berle, chodítka atd., jsme dvojnásob šťastni a vděčni, protože
je všude stále mnoho pacientů, kteří potřebují tyto pomůcky. Proto nikdy neříkáme: „Nyní máme
dostatek! NIKDY!“
Každý den prosíme Boha zejména za naše příznivce a dobrodince, a Vy jste vždy zahrnuti do
těchto proseb. Samozřejmě prosíme, aby Vám Bůh dal sílu pokračovat v tomto díle milosrdenství po
dlouhý čas! A prosíme, aby Vás zde na zemi naplnil svou milostí a žehnal Vám a jednou Vám umožnil
podílet se na jeho věčné radosti a životě! Prosíme tedy, pokračujte ve Vaší práci pro lásku Ježíše k jeho
chudým. A ať svatý František, Váš významný patron, Vám žehná s radostí, že patříte Ježíšovi,
s radostí, kterou cítil a šířil na světě.
Ať Vám Bůh žehná.
Sestra Marie Andrea M.C.

Dopis sestry představené Sudhy
Milá Dano a všichni naši dobrodinci,
8. 10. 2007
děkuji Vám velmi za e-mail a všechny informace. Doufám, že jste obdrželi e-mail se
zprávou, že můžete poslat další kontejner. Děkujeme, že si s ním dáváte takovou práci.
Sestra Marie Andrea připravila zprávu. Doufám, že to bude v pořádku. Čekala jsem, až zpráva
bude hotová. Musíme velebit a děkovat Pánu Bohu za jeho dary, které nám posílá Vaším
prostřednictvím.
Ať Pán Bůh požehná ruce těch, kteří pracovali, a srdce, která se dokázala rozdělit. Naší
vděčností Vám jsou naše prosby za Vás.
Bůh žehnej Vám všem.
V dokonalé úctě
sestra Marie Sudha

