Rehoľná sestra medzi 100 najvplyvnejšími ľuďmi roku 2020

Sestra Norma Pimentel z kongregácie Misionárok Ježišových a výkonná riaditeľka Katolíckej
charity Údolia Rio Grande amerického štátu Texas, bola vybratá časopisom Time medzi
najvplyvnejších ľudí sveta za rok 2020.
Časopis od roku 1999 každoročne zverejňuje rebríček 100 najvplyvnejších ľudí z celého
sveta. Považuje ju za ikonu pre jej prácu na juhu USA, kde prostredníctvom Catholic
Charities of the Rio Grande Valley pomohla už viac ako stotisíc migrantom. „‚Lebo som bol
hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste
ma.’ Tieto slová z Matúšovho evanjelia patria k základným princípom katolíckej viery a tiež k
životnému poslaniu sestry Normy. Tri desaťročia pomáha na texasko-mexických hraniciach
utečencom, ktorí hľadajú útočisko v Spojených štátoch,“ píše o rehoľníčke časopis.
Šesťdesiatsedemročná rehoľníčka sa narodila v Brownsville mexickým rodičom. Matka
pochádzala z pohraničného mesta Matamoros a otec zo štátu Chiapas na juhu Mexika.
Sestra Norma na sociálnej sieti napísala: „Je mi cťou byť v Time100. Myslím, že tento výber
je určitou formou uznania za našu prácu v pohraničí, v snahe prinavracať ľudskú dôstojnosť
všetkým núdznym. Vďaka patrí štedrým obyvateľom Údolia Rio Grande a celých Spojených
štátov. Máme spoločnú zodpovednosť. Sme Boží ľud, pohýna nás prítomnosť Boha v nás
a v iných ľuďoch. Keď vidíme trpiaceho človeka, nemôžeme sa mu otočiť chrbtom, musíme
konať.“
Biskup Brownsvillu, Mons. Daniel Flores, cez svoj účet na sociálnej sieti sestre zablahoželal
a poďakoval slovami: „Ďakujeme Vám, sestrička. Pomáhate nám v Údolí čeliť výzvam, učiť sa
pomáhať jedni druhým, chrániť zraniteľných, nestrácať nádej, pracovať s chuťou a byť
Kristovými svedkami vo svete.“
Zo zahraničných zdrojov spracovala Zuzana Morávková
The post Rehoľná sestra medzi 100 najvplyvnejšími ľuďmi roku 2020 appeared first on
Zasvätený život.
(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)
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