„Akarom, tisztulj meg!”
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LEPRAMISSZIÓ

Leprások Világnapja - KÖRLEVÉL

M E G H Í V Ó
a Leprások Világnapjának központi rendezvényére,
melyet 2011. január 30-án, vasárnap délután 4 órakor tartunk a
Bp. VII. Wesselényi u. 53. szám alatti Baptista Templomban
(Wesselényi utca - Hársfa utca sarok, a körúttól néhány percre).
Szabó Gábor Ferenc őrbottyáni református lelkész.
Ének: Szluka Lídia énekművész.
Képes bemutató a Lepramisszió szolgálatáról: Riskóné Fazekas Márta.
Áhítat:

Rövid közgyűlés. Levezeti: Kapi Zoltán elnök.
Tárgysorozat:
1. A Lepramisszió Nemzeti Bizottsága megüresedett kurátori helyének betöltése.
2. A Lepramisszió Szervezeti-és Működési Szabályzatában egy új pont felvétele.
Tisztelettel és szeretettel várjuk Támogatóinkat és az Érdeklődőket!
A „Leprások Világnapja” 1954 óta minden évben január utolsó vasárnapján kerül megünneplésre.
A világ több, mint 100 országában ekkor emlékezünk meg a szegények között is legszegényebb,
a kivetettek között is legkivetettebb embertársainkról: a leprabetegekről.
Ezen a napon szervezetek, egyházak, missziók, közösségek tartanak adománygyűjtést. Csatlakozzon Ön is!
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fogadó óra: hétfő: 9-13 óráig
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Tisztelt Támogatónk!
Hálás szívvel köszönöm meg Támogatóinknak múlt évi adományaikat. Köszönöm a bizalmat,
mely az adományokon keresztül megnyilvánul missziónk felé. Hálás vagyok azért is, hogy kül-és
belföldi katasztrófákban való segítés mellett (Haiti, hazai árvíz, vörösiszap) nem feledkeztek meg a
leprabetegekről sem. Ez is mutatja, hogy a jótékonyság mindig az ember szívében dől el! Köszönöm a
könyörület és nagylelkűség megnyilvánulását a világ legnyomorultabbjai: a leprabetegek felé!
2010 év végére minden vállalásunkat időben teljesíteni tudtuk a leprakórházak felé. Közös
lehet az örömünk azért, hogy kínai, kongói és indiai projektjeink így megvalósulhattak! Köszönjük!
2011-ben folytatni szeretnénk a xishuangbannai (Kína) leprafalu szerencsétlen lakóinak
gondozását. 5 évre ígértük támogatásukat. – Indiában az alábbi 4 leprakórházban vállaltunk 2011-re
segítséget: Dayapuramban lelkigondozók alkalmazásának költségeihez járulunk hozzá. Rendkívül
fontos ez, mivel a leprabetegeknek súlyos belső problémákkal, lelki válsággal, kitaszítottsággal, a
család elfordulásával is meg kell küzdeniük. Szakszerű lelki segítség kell ahhoz, hogy reményt kapjon
az életük! – Mirajban, Salurban az általános lepragyógyítás finanszírozására, Vadathorasalurban
pedig röntgenkészülék beszerzésére, illetve rehabilitációra tettünk ígéretet 2011-re. Igen komoly
vállalások ezek, melyek megvalósításához tisztelettel kérem Támogatóink további hűségét, az
eddigiekben is megtapasztalt példamutató és lankadatlan áldozathozatalát!
Minden küldeményünkbe teszünk csekket is, mivel sok támogatónk évi több részletben szereti
hozzájárulását küldeni. A többiek, kérem, ne vegyék tapintatlanságnak az évi 4-5 csekket.
Mindenkitől azt kérjük, hogy szíve és anyagi lehetősége szerint adakozzon. Köszönünk minden
adományt!
Január 30. a világon mindenütt a „Leprások Világnapja”. Szeretettel hívjuk és várjuk
központi rendezvényünkre (meghívója a túloldalon). Ha Budapesten vagy környékén lakik, jöjjön el!
Kérem, fogadja szeretettel az „Imafonál2011”-et, mely a Nemzetközi Lepramisszió
imakalauza. Negyedik alkalommal fordítottuk le magyarra, hogy hazai támogatóink is
használhassák. Idén nem színes, hanem fekete-fehér belívekkel nyomattuk ki azért, hogy ily módon is
takarékoskodjunk a leprabetegek gyógyításának javára. Ha Ön imádkozó életet él, kérem, forgassa
naponként! Ha érdekes olvasmányként olvassa, akkor is nyomon követheti belőle a Lepramisszió
világméretű szolgálatát! Használja egészséggel és szeretettel!
A mellékelt rejtvényt azért készítettem, hogy néhány derűs percet szerezzek Önnek.
Isten áldását kérem életére, tisztelettel és köszönettel:
2011 januárjában

Riskóné Fazekas Márta
igazgató

