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Tisztelt Támogatónk!
Végtelen hálára indít, hogy hazánk nehéz helyzetében, a családok napi gondjai közepette
Támogatóink nemes lélekkel gondolnak távoli embertársainkra: a legnyomorultabb leprabetegekre.
Köszönöm, hogy szívüket és pénztárcájukat megnyitják azok számára, akik ugyanúgy vágynak szép,
értékes emberi életre, mint mi, és akiknek helyzete nélkülünk teljesen kilátástalan maradna.
Köszönöm a bizalmat és az egyre növekvő támogatást!
1954 óta egy ENSZ-határozat értelmében minden január utolsó vasárnapja a „Leprások
Világnapja”. Ekkor különös figyelmet kapnak a leprabetegek és a velük foglalkozó szervezetek.
A lepra nemcsak testi betegség, hanem azokban a társadalmakban, ahol ma is előfordul, velejár az
ősi félelem miatti megbélyegzés, kirekesztés, a családi-és társadalmi életből való kizárás.
50 éve a lepra már gyógyítható! Mégsem jut el ez a jó hír mindazokhoz, akiket érint, mivel
ők a társadalom legnyomorultabbjai: a „negyedik világ”, ahogy Kalkuttai Teréz anya nevezte őket.
Szegénységük, tudatlanságuk, elesettségük a mi számunkra egyszerűen elképzelhetetlen. Az utca és
a nyomornegyedek lakói ők, kiket csak aprólékos munkával tud a Lepramisszió elérni.
Az elmúlt évtizedekben milliókhoz juttatta már el a Nemzetközi Lepramisszió a gyógyítást,
majd rendezte a betegek életét a különféle programok segítségével: oktatással, szakmára tanítással,
munkahely létesítésével, otthonhoz segítéssel. Csak így lehet a mélynyomorból kiemelni a korábbi
betegeket ázsiai, afrikai országokban.
Bár hatalmas kutatások folynak, sajnos még ma sincs védőoltás a lepra ellen. Évről évre
ugyanannyian betegszenek meg: átlagosan minden 2. percben kiderül valakiről a Földön, hogy
leprás, s közülük minden 5. egy gyermek! Beláthatóan sokáig van még sajnos szükség a
Lepramisszió tevékenységére! A betegség fő oka: a szegénység, alultápláltság ellen is nagy erőkkel
küzd a Nemzetközi Lepramisszió. A felvilágosító kampányokkal pedig mind többeket igyekszik
meggyőzni arról, hogy évezredes félelmeik alaptalanok, s a leprabetegeket nem kirekeszteni,
hanem szeretni, segíteni, gyógyítani és emberi életre felemelni kell!
Mindebben mi, a magyarországi Lepramisszió, Támogatóink nagylelkűségének
köszönhetően tudunk részt venni! A 2012. évben is jelentős gyógyító-rehabilitáló projekteket
vállaltunk Indiában, Kínában, Nepálban. Az év során ezekhez kérjük szeretettel Támogatóink szíves
segítségét, melyet előre is köszönünk.
Isten áldását kérem életére. Tisztelettel és hálás szeretettel:
2012. január

Riskóné Fazekas Márta
igazgató

M E G H Í VÓ
a Leprások Világnapja központi ünnepségére, egyben nagygyűlésünkre,
2012. január 29-én, vasárnap 16 órára,
a Bp. -VII. ker. Fasori Evangélikus Templomba (Városligeti fasor – Bajza utca sarkán)
„Fény a sötétben”: képes előadás a leprakórházakban, leprafalvakban folyó munkáról.
Beszámoló a magyarországi Lepramisszió 2011. évi tevékenységéről.
Szeretettel várjuk!

