Boże Narodzenie, 2020r.
„Tam Bóg, w domu chleba, rodzi się w żłobie.
Jakby chciał nam powiedzieć: oto jestem dla was
jako wasz pokarm.
Nie bierze, ale karmi, nie daje byle czego, lecz
samego siebie.
W Betlejem odkrywamy, że Bóg nie jest kimś,
kto odbiera życie, ale Tym który daje życie”
(papież Franciszek)

KOCHANI, ks. Sławku z wikariuszami, wszyscy PARAFIANIE, DOBROCZYŃCY,
MISJONARZE z Parafii pw. św. Jakuba Apostoła !

Na samym wstępie tych kilku słów pragnę WAS serdecznie pozdrowić, uściskać
życząc wszelkich Łask Bożych na nadchodzące Święta Narodzenia Naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa, który stał się dla nas CHLEBEM od Ojca, który daje życie wieczne,
abyśmy my na odwrót stawali się „chlebem” dla każdego spotkanego człowieka, bo to sam
Bóg daje nam ich jako dar, dlatego też jakże bardzo ważne są relacje z ludźmi. Im więcej
ludzi spotykamy na naszej drodze i pomagamy lub otrzymujemy pomoc tym więcej stajemy
się ludzcy. Oczywiście teraz nasze kontakty trochę się ograniczają ze względu na Covida-19,
ale szybko powinniśmy wrócić do normy no i wtedy warto przemyśleć, co nam pomoże, aby
szybciej wrócić do Domu Ojca, bo tam czeka nas Wieczna Miłość, Radość, Jedność … to po
co zwlekać !?
My w Etiopii pomimo wielu pozornych przeszkód: Covid-19, wojna, ubóstwo ….
Otrzymujemy mnóstwo … otrzymujemy mnóstwo relacji, co sekunda nowa relacja …
kochać bliźniego jest wymagającym. Ale to jest nasze powołanie, aby naśladować Chrystusa
… który był posłuszny Ojcu i oddał życie za każdego z nas, nauczając nas, aby kochać Boga
i Bliźniego, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej …
W tych dniach doświadczamy widocznej Opatrzności Bożej, bo przy końcu roku,
różne organizacje ofiarowują nam produkty, które w grudniu będą przeterminowane i
poczuwają się do tego jak historia o „złotej kaczce”, że trzeba użyć wszystko złoto w ciągu
dnia …
Otrzymałyśmy całą ciężarówką „Humany” – mleko dla dzieci (1000 kartonów po 7 paczek
każdy) – już wszędzie rozdajemy, aby to starannie wykorzystać, nawet siostry jedzą … i

dużo kroplówek, 1000 litrów soku z mango itd. … no i paczki od WAS. W zeszłym tygodniu
jedna po drugiej dotarło5 paczek w bardzo dobrym stanie i wszystko jest potrzebne. Tylko
czasami czegoś słodkiego to było by miło widziane.
Jeżeli możecie przygotować jakieś aparaty do mierzenia ciśnienia, ale nie elektroniczne.
Potrzebujemy Heparynę (Enoxapirinę), Warfarin. Używają tego dla chorych na Covid-19,
dlatego też nie możemy tego zakupić, a gdy prawdziwie pacjent jest chory na zakrzepicę, to
nie można mu pomóc. Nie wiem, czy wiecie co to torniaktor (staza uciskowa – przyp. prob.)
– to guma do ściskania ramienia, gdy pobiera się krew też by się przydały i zwykłe kremy
Nivea (bez dodatków). Cokolwiek przysłaliście jest bardzo użyteczne, bo jest ogromne
zapotrzebowanie na maski, rękawiczki, dezynfektory. Nawet nasza Ambasada Polski chce
nam pomóc, to mówiłyśmy, że można nam kupić rękawiczki. Taka wielka radość była ze
świec !! Gdybyście mogli przysłać jakieś naklejki na świece. Wszystko jest mile widziane i
jesteśmy za wszystko bardzo wdzięczne.. Nasza przełożona jest ciekawa, bo jej brat też
przysyła dużo paczek z Austrii, ile kosztuje przesyłka takiej paczki. (??? Paczka 30kg.
~500zł. – przyp. prob.)
W tym roku miałyśmy swoje rekolekcje bez księży, ze względu na „Coronę”, dlatego
też dyrektorem był Duch Święty, który prowadził mnie w głębię ciszy, aby przebywać z
ukochanym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Cały czas towarzyszyła mi Matka Boża, a ze
świętych ostatnio odkryłam św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, która pomaga mi w jak
najkrótszym czasie powrócić do Nieba.
Jeszcze raz szczere BÓG ZAPŁAĆ za waszą SZCZODROBLIWOŚĆ w modlitwie i
OFIERZE. Pozdrowienia od sióstr i podopiecznych, uśmiechy od dzieci.

Wasza kochająca z modlitwą
S. Marta John MC
(Elżbieta Nowak)

