Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc
září 2017
– za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech
Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku povodní,
a také projevit svoji hlubokou účast na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany postižených
hurikánem a obrovskými záplavami, které připravily mnoho lidí o život, tisíce lidí donutily k
útěku a způsobily nezměrné škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těšitelku zarmoucených, aby
vyprosila u Pána milost útěchy těmto našim těžce zkoušeným bratřím.
V lidské paměti se uchovávají ničivé povodně jako upozornění i pro další generace. Když
nastane katastrofický scénář, je zapotřebí co nejrychleji pomoci těm, kteří strádají. Vzepjetí
pomoci a účasti pomáhá lidem v postižené oblasti nabrat nové síly a postavit se především
beznaději, zoufalství, únavě a nechuti, znovu se postavit na nohy. Každá drobná pomoc ve
svém celku je důležitá.
Dlouhodobé důsledky jsou zvláště ničivé pro lidské zdraví i pro celé životní prostředí. I běžné
problémy se však během neštěstí mohou velmi rychle proměnit ve stavy ohrožující život.
Zvláště lidé, kteří museli opustit své domovy, nebo ti, kdo nemají auta, budou mít velký
problém najít alternativní místa, kde se jim dostane péče.
Modlitba a pomoc jdou vždy ruku v ruce: skutky tělesného i duchovního milosrdenství.
Pomáhat hmotnými dary v takové situaci je snadno pochopitelné. Sv. Tomáš Akvinský
vysvětluje důležitost duchovního milosrdenství těmito slovy: „Máme-li přinášet tělu, které je
pomíjivé, všechny tyto materiální služby odměnou za velikou blaženost, o kolik větší blaho
nám bude přinášet, poskytneme-li také duchovní pomoc duším, jež jsou v nebezpečí a jež pak
budou moci žít navěky… Neboť v církvi jsou lidé chudí, hladoví, žízniví, cizinci, a to nejen
ve svých tělech: někteří jsou chudí i ve svých duších, nedostává se jim chleba spravedlnosti,
nápoje poznání Boha a šatu Krista… A ten, kdo nemá kde vzít prostředky, aby mohl dávat
milodary tělesné, ať dává milodar duchovní díky slovu, jehož se mu dostalo od Boha.“
Nezapomínejme ani na za potřebné a lidi v jakékoli nouzi.

