23.3.2018
Drahá Dano, Petro a všichni ostatní z Nadace sv. Františka z Assisi
„PRÁCE KONANÁ S LÁSKOU JE VŽDY PRACÍ PRO MÍR“
Sv. Matka Tereza
Je mi nesmírným potěšením, že mohu poděkovat vám i všem našim přátelům v Nadaci
sv. Františka z Assisi.
Nejdříve bych se chtěla omluvit za opožděné zaslání tohoto slíbeného dopisu, jelikož jsem
byla nemocná virovou horečkou a dlouho mi trvalo, než jsem se zotavila, možná proto, že
mám sníženou odolnost ke všem onemocněním.
Co se týká zásilky se zdravotnickým materiálem, kterou jste nám ve své štědrosti zaslali, té si
naše sestry a bratři v různých částech Indie velmi cenili, jak jste se již dozvěděli během vaší
poslední návštěvy.
Jak jsem pochopila, sestra Maria Rua, MC vám vysvětlila, jakým způsobem byla zásilka
použita a zejména, jak důležité jsou tyto materiály pro naše centra. Protože je lékařkou, ví, co
je nejpotřebnější a nejnaléhavější. Já jsem Nadaci sv. Františka obzvláště vděčná za barevné
kódování různých krabic, což nám pomáhá rozlišit snadno každou položku.
Nadace sv. Františka z Assisi a její spolupráce s Misionářkami lásky poukazuje na její
přednostní lásku k nejchudším z chudých skrze pomoc se zdravotnickým materiálem a léky,
jejichž příjemci jsou lidé z nejzranitelnější části lidské společnosti - nemocní, slabí, staří,
tělesně a mentálně postižení bez ohledu na kastu nebo vyznání.
Zachránilo to tisíce životů, navrátilo zdraví tisícům, dalo naději zoufalým a vrátilo všem
důstojnost. Naše pokorná společná služba lásky odhalila něžnou Boží lásku k nejchudším
z chudých, oni vědí, že Bůh o ně pečuje. Pomohlo jim to obrátit se k Bohu v milující důvěře
a odevzdat se Mu a přijmout Jeho mír a dát Jeho mír ostatním skrze odpuštění.
Společně s našimi chudými jsem využila této příležitosti se s vámi setkat - Petro, s vaším
přátelstvím a oddaností. Je to čest a potěšení a zůstávám v naději, že se naše cesty někdy
v budoucnu opět setkají. Kéž prožijete požehnané třídení Svatého týdne. RADOSTNÉ
VELIKONOCE.
S úctou
S. M. Mercina MC

