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Svatořečení Matky Terezy
V neděli 4. 9. 2016 byla blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty
připočtena do seznamu svatých. Její kanonizaci papež František
pojal jako vrcholný moment Svatého roku milosrdenství.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

iž několik dní předcházejících vlastní kanonizaci
bylo možno ve „věčném městě“ potkávat neobvyklé množství návštěvníků z Indie a samozřejmě
i nepřehlédnutelných sester Řádu Misionářek lásky.
S nadcházejícím sobotním večerem se pak v nejbližším okolí Svatopetrské baziliky ukládaly k nočnímu
odpočinku stovky poutníků nejen z rodné země budoucí světice – Albánie, ale i z Indie a jiných zemí
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světa. Jejich provizorní lůžka tvořily především karimatky, deky a papírové kartony. Všechny spojovala
touha být mezi prvními, kteří ráno zaplní Svatopetrské náměstí v Římě. V neděli pak při slavnostní
mši svaté, spolu s papežem Františkem, poutníci
z celého světa oslavili v nemilosrdném žáru římského slunce připočtení blahoslavené Matky Terezy
z Kalkaty do seznamu svatých.
Nemalou část účastníků kanonizace tvořili dobrovolníci z řad různých pomáhajících organizací z celého
světa, kteří mají od této chvíle svoji svatou patronku.
Při slavnostní homilii pronesl papež František také
tato slova: „Matka Tereza byla v celém svém životě
velkodušnou rozdavatelkou božského milosrdenství,
dávala se všem k dispozici přijímáním a obranou
lidského života, jak nenarozeného, tak toho opuštěného a odepsaného. Zasazovala se o obranu života tím, že nepřetržitě hlásala: „nenarozený je ten
nejslabší, nejmenší a nejubožejší“. Skláněla se ke
zdrceným lidem, ponechaným, aby umírali na zemi
u cesty, a rozpoznávala v nich důstojnost, kterou
jim dal Bůh; dala slyšet svůj hlas mocným země,
aby uznali svoji vinu za zločiny – za zločiny – bídy,
kterou stvořili.“
Kanonizací Matky Terezy tak i organizace Likvidace
lepry získala dalšího svatého patrona.

............................. .... .......
Otec Stanisław Góra byl jmenován

PREZIDENTEM
LIKVIDACE LEPRY
rvního srpna 2016 nahradil otec Stanisław Góra
ve funkci prezidenta LL otce Vojtěcha Eliáše, který tuto funkci zastával od roku 2010, tedy od doby,
kdy LL přešla pod správu pražského arcibiskupa.
Pater Stanisław Góra byl rovněž jmenován biskupským vikářem pro diakonii. Stal se tak zástupcem
pražského arcibiskupa v oblasti charitativní práce
místní církve.
„Chtěl bych navázat na pokornou práci svých předchůdců, aby Boží milosrdenství v podobě opravdové
pomoci proudilo tam, kde je ho potřeba. Do Indie,
Kolumbie, či na africký kontinent. Věřím, že tato daleká místa ponesete dál ve svých srdcích a společně
tak pomůžeme zmenšovat nouzi a ulehčovat utrpení
vzdálených bratrů a sester,“ říká nový prezident LL.
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P. Stanislaw Góra se narodil 4. září 1962 v polské Jelení Hoře. Vystudoval teologii v Katowicích
a v roce 1989 byl vysvěcen na kněze. Nejprve působil tři roky jako kaplan v Polsku a poté své kněžské povolání vykonával v České republice. Byl šest
let farářem v pražské farnosti Stodůlky, poté deset
let v Dobříši, a právě ukončil své působení v Praze
10 – Vršovicích. Je kanovníkem karlštejnské kapituly, a doposud zastával funkci koordinátora pro
pastoraci neslyšících. V roce 2013 převzal funkci
prezidenta Arcidiecézní charity Praha.
P. Vojtěch Eliáš, který byl rovněž biskupským vikářem pro diakonii do letošního 30. června, se
nyní věnuje pastoraci krajanů v Londýně a Paříži.

Veřejná sbírka LL
a začátku září loňského roku jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu činnosti LL. Prvním hlavním cílem bylo pořízení nového terénního auta pro
naši misii v Kolumbii – to se nám podařilo dokonce už
na konci roku! Díky Vám, našim dobrodincům, jsme
tak mohli udělat radost krásným vánočním dárkem.
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K datu 31. srpna 2016,
kdy proběhlo vyúčtování
prvního roku konání veřejné sbírky,
jsme na sbírkovém účtu
evidovali částku: 1 989 498, 44 Kč.
Všem dárcům ještě jednou srdečně děkujeme a děkují rovněž i naše nemocnice v Indii, kam tyto finanční
dary putovaly. Díky nim se podařilo rozšířit program
péče o malomocné mimo nemocnici v Phulpahari
(pomáhá se přímo v nedaleké leprokolonii) a dále
se pokračuje v rozšíření oddělení pro malomocné
uvnitř nemocnice Sv. Josefa.

Matka Gladis a hlavní pracovní nástroj – vozidlo, které
bylo pořízeno díky dobré vůli dárců LL.

Zároveň mohl otec Reginald nechat ještě vylepšit
diagnostické přístroje v části pro pacienty s rezistentní TBC.
V nemocnici, která se nachází v Bhilai Pahari se
zase zaměřili na rozšíření péče o pacienty s TBC, jak
v nemocnici, tak mimo ni. Kdy je především kladen
důraz na field trip výjezdy a osvětu místních obyvatel; jak předejít a rozpoznat příznaky TBC. Především díky Vaší laskavosti mohli rozšířit pole své
působnosti až na 24 vesnic.

Stále více se objevují pacienti s TBC a více, než kdy jindy musí být dodržovány nejpřísnější hygienické podmínky.

Život v leprokolonii v Phulpahari – lidé si zde stále ještě nesou stigma malomocenství.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016
v 18:00 hod.
bude v pražské katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha
sloužena mše svatá.
Při ní bude udělena
zlatá medaile sv. Vojtěcha
panu JIŘÍMU HOLÉMU,
zakladateli díla
Likvidace lepry,
u příležitosti jeho
90. narozenin.

Obě naše nemocnice se v poslední době zaměřily na zlepšení podmínek pro lidi
nakažené tuberkulózou.

VINOU ONEMOCNĚNÍ
TUBERKULÓZOU ZEMŘE

Všichni jste
srdečně zváni!

LEPRA, BURULI
A TUBERKULÓZA

kolem 1,5 milionu lidí ročně,
přes 4100 osob denně,
každých 20 vteřin jeden člověk.

– tvrdá realita chudých!

Základní léčba tuberkulózy stojí cca 1 400 korun.
Léčba pacienta v raném stádiu malomocenství stojí
přibližně 200 korun.

Konto LL: 2400259272/2010

Rádi Vás navštívíme a uspořádáme přednášku
o činnosti LL, formách pomoci a chudobě
v rozvojových zemích.
Kontaktujte na telefonních číslech:
(+420) 222 514 201, 603 555 995
nebo e-mailové adrese: LL@likvidacelepry.cz

Pouť LL
POJĎTE S NÁMI DO HRADCE KRÁLOVÉ!
Dne 3. června 2017 se uskuteční již šestá celonárodní pouť
přátel Likvidace lepry. Jako místo pro konání společné pouti bylo
vybráno město Hradec Králové. Poutní mše svatá bude sloužena
za všechny malomocné a dobrodince LL v 10:00 hod. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. (Velké nám. 32/40, Hradec Králové)
Bližší informace budou zveřejněny na našem webu:
www.lepra.cz v průběhu měsíce května.
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