Poděkování sester Misionářek lásky za 30. kontejner
(Výňatek z dopisu)

„Pokud jste to učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste to učinili.“

10. prosince 2015
Drahá Dano a všichni z Nadace sv. Františka z Assisi,
Vánoce spojují rodinu a přátele dohromady, to nám pomáhá vážit si lásky v našem životě, kterou
často považujeme za samozřejmost. Ať pravý význam Vánoc naplní Vaše srdce a Váš domov mnohým
požehnáním.
Naše skromné skutky lásky ukázaly něžnou lásku Boží nejchudším z chudých. Vědí, že Bůh o ně
pečuje. To jim pomohlo obrátit se k Bohu v milující důvěře a odevzdání se a přijmout Jeho pokoj a dát
jej také ostatním skrze odpuštění.
Ať Duch lásky, který přebývá v srdci našeho papeže Františka, přebývá také v srdcích každého
z nás a nadále nás vede v našich skutcích lásky a míru mezi lidmi.
Ráda bych využila této příležitosti, abych vyjádřila srdečné díky za Vaši spolupráci a štědrou
odezvu na mnohé naše požadavky, se kterými jste se v tomto roce setkali. Všichni mě zde žádali,
abych Vám vyřídila jejich upřímnou vděčnost za Vaše úsilí, se kterým nás v tomto díle podporujete.
Vaše štědrost a pohotové reakce byly rozhodující, protože nám nesmírně pomohly a nemůžeme být
vděčnější.
Také děkujeme za Váš e-mail z 4. 10. 2015 a další z 5. 10. 2015. Kontejner jsme vyložili
a pokračujeme v rozdělování zdravotnického materiálu do různých našich domovů Sester a některých
zdravotnických center Bratří.
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- Leprosní centrum Sester
- Domov Sester pro nemocné a opuštěné umírající
- Domov Sester pro umírající
- Domov pro duševně nemocné a mentálně postižené opuštěné
ženy, domov pro ženy nakažené virem HIV a domov pro jinak těžce
postižená děvčata/ženy
Shanti Bhavan
- Domov Bratří pro muže nakažené virem HIV
Nirmala Kennedy Center - Domov Sester pro duševně nemocné a mentálně postižené ženy

Všechny tyto domovy jsou v Kalkatě nebo v okolí Kalkaty. Také ještě zásobujeme naše domovy,
kde se starají o malomocné pacienty a nemocné a umírající muže a ženy, o duševně nemocné a
mentálně postižené muže a ženy v jiných státech Indie jako jsou: Orissa, Madhya Pradesh, Bihar,
Uttar Pradesh, Jharkand a další.
Ujišťujeme Vás, že všechen zdravotnický materiál z kontejneru je rozdělován podle potřeby
každého centra a také podle přítomnosti Sester a Bratří, kteří jsou odborní zdravotníci, a tedy mohou
s těmito dary zodpovědně nakládat a zaručit, že se všechny zdravotnické potřeby dostanou těm
nejpotřebnějším, a to i v našich pojízdných ošetřovnách na venkově, kde jinak není přístup k žádné
zdravotní péči.
Nejužitečnější a nejžádanější pro Sestry a Bratry jsou:
gáza,
obvazy,
Betadine (dezinfekce - roztok a mast),
náplasti,
podpažní berle – pošlete, kolik můžete, protože v současné době je nemůžeme dát těm, kteří
je potřebují, když odcházejí z našich domovů,
injekční stříkačky, jehly a kanyly,
multivitaminové tablety, kalcium, vitaminy B a C atd.

Pokud jde o francouzské hole, potřebujeme jich málo, protože většina osob se zdravotním
postižením trpí vážnými problémy a potřebují podpažní berle.
Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli zkusit poslat nějaké nerezové ocelové nůžky a nerezové
anatomické svorky – peány, protože ty, co zde můžeme sehnat, rychle zrezavějí a nedají se již použít.
Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši spolupráci, přátelství a oddanost. Bylo nám ctí a potěšením.
Přeji Vám do Nového roku 2016 to nejlepší. Nový rok je čas odkrývání dalších horizontů
a uskutečňování snů. Ať objevíte novou sílu a jste naplněni vírou, ať jste schopni radovat se
z prostých potěšení, která život nabízí, a odvážně čelit všem výzvám, které Vám mohou přijít do cesty.
Bůh Vám žehnej,
S úctou Vaše
Sr. M. MERCINA M. C.

