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A Nemzetközi Lepramisszió (T he Leprosy Mission International) tagja

Tisztelt Támogatóink!
Hálás szívvel köszönöm meg Támogatóinknak, hogy a pihentető nyárban is gondjuk volt a leprabetegekre, és
nem feledkeztek meg a legnyomorultabbakról! Köszönöm, hogy hűséges és nagylelkű adományaikkal tették
lehetővé vállalásaink gördülékeny teljesítését! Így a betegekhez és hozzátartozóikhoz egyenletesen és
megfelelő mértékben tudtuk eljuttatni segítségünket.
Külön is köszönöm a fiatalok és gyermekek áldozathozatalát, mellyel „fagyifelhívásunkra” válaszoltak!
Köszönöm, hogy néhány gombóc fagyiról le tudtak mondani azért, hogy annak árát szenvedő gyermekek
gyógyítására fordítsák! Meghatóbbnál meghatóbb történeteket osztottak meg velünk szülők, táborvezetők
erről! Két kis testvér pl. limonádét árult rokonoknak, szomszédoknak, hogy a „bevételt” leprabeteg
gyermekek gyógyítására küldjék el! Másutt egyhetes hittantábor résztvevői adták össze kicsiny
fagyipénzüket, hogy belőle a végén 5 beteg gyógyítását tegyék lehetővé! Köszönjük a szülőknek, nevelőknek,
ha ilyen nemes célokat adnak gyermekeik elé, és ösztönzik őket együttérző, életformáló, alkotó szeretetre!
Az év hátralévő részében folytatjuk a kongói lepraszűrések-és gyógyítás támogatását. A hatalmas országban
szétszórtan élő, rejtett betegek felkutatása létfontosságú, hiszen enélkül ők maguk soha nem jutnának el a
segítséghez! – Az indiai Premananda Lepramissziós Kórház (Kalkuttában) napi tevékenységeinek
támogatását is folytatjuk. A kórház gyógyító munkája nem szenvedhet hiányt vagy fennakadást, ezért
Támogatóink segítségét ehhez is kérjük a továbbiakban is. – Folytatjuk beiskolázási programunkat is
Kínában, amivel jövőt készítünk 40 leprahátterű fiatal számára.
Tisztelt Támogatóink! Fogadják szeretettel emlékül Akifa képét! Korábbi két körlevelünkből jól ismerik már
a nigériai kislányt és történetét! Nemcsak ő, hanem sok más társa kaphatott gyógyulást és indító segítséget
az Önök adományainak köszönhetően! Szeretettel kérjük és hálásan köszönjük támogatásukat!
Isten áldását kérem életükre, tisztelettel:
2018. szeptember
Riskóné Fazekas Márta
igazgató

_______________________
ME G H Í V Ó
a Lepramisszió műsoros délelőttjére, melyet 2018. október 6-án, szombaton 10 órakor tartunk.
Helyszínül a Budapest - Törökőri Szent Teréz Plébánia termét kaptuk meg (1087 Bp, Kerepesi út 33.) Köszönjük!
(A 2-es metró Puskás Ferenc Stadion - megállójából ki, jobbra néhány lépcsőn le, át a zebrán.)
Képes missziós bemutató, versek, énekek, ismeretterjesztő előadás, vetélkedő alkotja a műsort.
Az összejövetel keretében tartandó rövid nagygyűlés tárgysorozata:
1. A Lepramisszió elnökét jelölő bizottság megválasztása, a bizottság eskütétele.
2. Egyéb kérdések.
Utána közös szendvics-ebédre és beszélgetésre hívjuk és várjuk kedves mindnyájukat!
________________________________
A f. év má jus 25-én életbe lépett adatvédelmi törvény a lapján tájékoztatjuk Önt, hogy tá mogatóinkról nevüket és lakcímüket ta rtjuk nyi l vá n.
Mi ndenben törvényesen, bizalmasan járunk el. Kérjük olvassák el Adatvédelmi tá jékoztatónkat www.lepramisszio.hu honlapunkon! Köszönjük.

