Poděkování Misionářek lásky za 31. kontejner, který jim Nadace odeslala 27. 7. 2016

„Pokud jste to učinili jednomu z mých nejmenších, mně jste to učinili.“
20. prosince 2016
Drahá Dano, Petro a všichni naši přátelé v Nadaci sv. Františka z Assisi,
„KDYŽ HVĚZDA Z OBLOHY JIŽ ZMIZELA,
KDYŽ KRÁLOVÉ ČI PRINCOVÉ JSOU DOMA,
KDYŽ PASTÝŘI SE STÁDY SE VRÁTILI,
DÍLO VÁNOC ZAČÍNÁ:
NAJÍT ZTRACENÉ, ZHOJIT ZLOMENÉ,
NASYTIT HLADOVÉ, PROPUSTIT VĚZNĚNÉ,
PŘINÉST POKOJ A LÁSKU VŠEM A TVOŘIT HUDBU V NAŠICH SRDCÍCH.“
Děkujeme za Váš vánoční dopis, velmi hezký, velmi povzbudivý, který nám pomohl hlouběji pochopit, že
Vánoce jsou svátky oslavující Boží lásku k lidem.
Dotklo se nás teplo vaší lásky a štědrost vašich srdcí. Těžko hledám slova jak vyjádřit svou hlubokou
vděčnost za dobro a obdivuhodné věci, které nám dobrý Pán umožnil konat pro Něj během tohoto roku
2016. Byla to skutečně nádherná zkušenost Boží přítomnosti, jak jsme společně pracovali ve prospěch
našich chudých, zvláště těch, kteří trpí malomocenstvím.
Než budu pokračovat, chtěla bych se omluvit za své dlouhé mlčení. Moc se omlouvám, ale kvůli svému
špatnému zdravotnímu stavu jsem byla dvakrát upoutána na lůžko s malárií. Bylo to tak vážné, že trvalo
velmi dlouho, než jsem se zotavila a získala opět sílu. Nyní je mi mnohem lépe, ale jsem ještě stále slabá.
Co se týká 40ti stopého kontejneru, všechny léky a zdravotnický materiál byly rozdělené do 15 center, kde
naši bratři a sestry pracují v domovech, ošetřovnách a mobilních klinikách pro naše malomocné pacienty a
ostatní nemocné.
Ještě mám dvě místa pro rozdělení léků a zdravotnického materiálu. Obvykle najímáme nákladní auto
s kapacitou 9 tun, ale pro tato dvě místa jsem neměla dostatek věcí na naplnění celých 9 tun, proto čekám,
až dorazí náš kontejner se zásilkou sušenek. Pokud totiž auto není plné, bylo by to s ohledem na náklady na
dopravu plýtvání penězi. Doufám, že kontejner s našimi sušenkami obdržíme tento týden před Vánocemi.
Naši chudí velmi ocenili léky. Představují pro nás opravdu velkou pomoc. Dále potřebujeme hodně
invalidních vozíčků a také několik chodítek. Zbytek bude jako obvykle. Za všechno jsme hluboce vděčni
Bohu za Jeho Prozřetelnost a za to, že nám dal dobrodince s dobrým srdcem, kteří jsou ochotní se rozdělit.
Ať je Pán štědře odmění.
Přikládám vánoční dopis od sestry Premy.
Přeji všem ŠŤASTNÉ VÁNOCE A MILOSTIPLNÝ NOVÝ ROK 2017.
Ujišťuji Vás o svých modlitbách za Vás všechny.

Bůh Vám žehnej,
Sr. M. Mercina MC
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LDM
Vánoce 2016
Drahá Dano, Petro a všichni v Nadaci sv. Františka z Assisi,
Tajemství Boží lásky a milosrdenství
oslavované na Vánoce se stalo viditelným
během tohoto roku svatořečení naší Matky.
Poznáváme v ní vlastnosti Božské lásky.
Její osobní, něžná láska pro každého,
nás činila vědomými si své důstojnosti jako Božích dětí.
Všechno její – včetně lásky, nás objímalo
a přesvědčilo nás o univerzálním bratrství všech lidí.
Její milosrdná láska se skláněla k nechtěným a odmítnutým.
Její bezpodmínečná, věrná láska nás vždy přivítala
zpět doma po našem bloudění
a přesvědčila nás o nevyčerpatelném
Božím odpuštění a péči.
Její povzbudivá láska požadovala od nás
udělat maximum pro změnu
života lidí kolem nás.
Jaké velké je Boží požehnání pro ty,
kteří milují a starají se o ty,
kteří jim to nemohou oplatit.
Přeji Vám a Vašim drahým požehnané Vánoce
a milostiplný Nový rok.
Ujišťuji Vás o svých modlitbách,
jakož i o modlitbách sester a chudých.
Bůh Vám žehnej,

Sr. M. Prema MC

