
stále víc lidí, aby načerpali síly
do dalších všedních dnri. P iby_

la ještě ubytovna pro ričastníky
exercicií a kuchyn.

Velfiim milníkem v Životé
P. Anthonyho bylo jeho pově e_

ní nástupnictvím otce Billa. Ně_

kolik dnťt p ed svym odchodem
na věčnost mu P. Bill p enechá-
val svou činnost a P. Anthony
poprvé slouŽilmši svatou s mod-
litbami za uzdtavení. V Gulu
v Ugandě na ni tehdy p išlo t i
sta tisíc lidí. Když mu P. Bill
14. b ezna 2008 v noci zemÍel
v náručí, byl zdrcen stejně ja-

ko celá kongregace a statisíce li_
dí, kterym P. Bill zprost edko-
val setkání s JeŽíšem , uzdtavení
a novy Život. Všichni se mod-
lili za nástupce. Volba padla
na P. Anthonyho. Byl tehdy te-
prve rok po Yysvěcení, neznaly
světa abezzkušeností s vedením
šestidenních exercicií. Pomohla
mu Matka BoŽí. Vroucně se k ní
modlil a prosil o pomoc. ,,Musíš
učit o mém Synu pravdu," ekla
mu a od ala mu nejistoty, trému
a obavy. A láska P. Anthonyho
k jeho nebeské Mamince ještě

vzrostla. Line se celym jeho uče_

ním a vrcholív sobotnípromluvě
věnované pouze Panně Marii.

P. Anthony Saji pokračuje
v díle P. Billa. Cestuje po svě-

tě a vede šestidenní exercicie
v tichu, kde se lidé zklidni' ote_

v ou Pánu Bohu, jsou s to se_

tkat se S JeŽíšem skrze promlu_

w, svátosti, rozjímání, adoraci
a modlitbu. Uskuteční revtzisvé_
ho Života, poznají slepé uličky,

do kterych se dostali, nespráv-
né volby a téŽkosti, které jsou
součástí jejich Života, vše ode-
vzdávají do BoŽích rukou a Bťrh
m; iŽe pťrsobit. o dním á zátéŽ, o ď-

pouští, uzdravuj e, napl uj e j ejich
srdce pokojem, ulevou a radostí.
Mnozílidé Se na exerciciích ne_

bobezprost edně po nich uzdra-
vi na těle, na duchu i na duši,
jsou schopni odpustita p ijmout
odpušténí, prohlédnout a děko_

vatza všechno, co se v jejichŽi-
votě p ihodilo. Nes Óetná svědec_

tví učastníkťr exercicií doka zují,
Že B h dílu svého sluŽebníka
P. Anthonyho Žehná a rozdává
všem hojné milosti a dary.

P. Anthony prijel do Ceské
republiky poprvé v srpnu 2008,
aby vedl exercicie pro mladé li
di. Tehdy stál p ed závaŽnym
rozhodnutím: odjet do Indie
Za svou téŽce nemocnou ma-
minkou, nebo prijet do Cech
za dvéma sty mladymt lidmi.
Svou situaci promodlil a pro-
trpěl a rozhodl se p tiet. ,,Kdo

poloŽí ruku na pluh, neohlíŽí
se zpět." Jeho první kroky ved_

ly k PraŽskému Jezulátku, jeŽ
se v Indii těší velké uctě a kte-
rému svou maminku ve ví e svě_

il. Mamínka prošla těŽkou ope_

tací, pŤi níŽ jí odstranili 90 %

st eu a stal se záztak. Po nece_

l:ích dvou tydnech ji propustili
Z nemocnice a těší se velmi dob_

rému zdravi.

P. Anthony Saji bude le-
tos v Ceské republice tÍIkrát.
Na p elomu května a června
bude slouŽit mše svaté s mod-
litbami za uzdtavení v riznych
městech (30. 5. Slavkov u Br_
fld, 31. 5. ostrava-Stará Bě1á,

1. 6. Beroun, 2. 6. Mladá Bo_

leslav, 3. 6. Klatovy, 4. 6. Stra-
konice a odpoledne Hostivice).
oď l]. do 23.7. povede exercicie
pro mladé lidi ve Stěkni u Stra-
konic a od 13. do 19. 11. exerci-
cie pro všechnyvěkové kategorie
ve Starych Splavech u Máchova
jezera. Jsou zváni všichni lidé
bez rczďíIuvyznání! Více infor-
mací o BoŽím díle uskuteč o-
vaném skrze P. Anthonyho lze
zÍskat na tel. 606 627 636, ne-
bo e-mailem na adrese: antho-
ny2)I}@seznam.cz a na webo-
vych stránká ch www. cz.frbill. net .
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