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Tisztelt Támogatóink!

Május első vasárnapján, Anyák napján, még a legkeményebb szívek is meglágyulnak. Édesanyánk
iránti hálánkat fejezzük ki akár személyesen, akár már csak a sírjára tett virággal. A beteg édesanyák pedig
különösen is sok figyelmet és szeretetet kapnak. 

Azokban az országokban és társadalmakban, ahol a Nemzetközi Lepramisszió segítő tevékenységét
végezzük,  az  édesanyáknak  egészen  más  a  sorsuk.  Elfogadott dolog,  hogy  egy  édesanyát  elűznek,
elkergetnek, élő halottnak nyilvánítanak ha pl. kiderül róla: leprabeteg! A családok, hozzátartozók számára
az a  „hiteles”  információ és  viselkedésmód,  amit  őseiktől  nemzedékről  nemzedékre hallottak és  láttak.
Asszonyok, lányok, édesanyák, nagymamák keserves elhagyatottságba kerülnek, mihelyt a betegség jelei
kiderülnek  róluk.  Ezért  sokan  rejtegetik  bajukat,  félve  a  szörnyű  következményektől!  De  számos
társadalomban ugyancsak kivetik azokat az édesanyákat is,  akiknek fogyatékossággal  születik gyermeke,
vagy  éppen ikreknek  adott életet!  Ha  pedig  a  férj  megunja  feleségét,  sok  országban  megteheti,  hogy
elkergeti, és másikat hoz helyette!

Mi  ezeknek az  asszonyoknak,  édesanyáknak a  fájdalmát  el  sem tudjuk  képzelni.  A  Lepramisszió
munkatársai  sok  szeretettel  rendezik  a  megtört  szívű  édesanyák  és  gyermekeik  sorsát,  gyógyítják  lelki
sebeiket. A legcsodálatosabb öröm és eredmény, amikor megtalálják életük további értelmét, és hűséges,
áldozatos segítségek lesznek a misszióban is hálából a befogadásért, velük való törődésért!

A mellékelt kis képen –melyet felállítva otthonukban kihelyezhetnek-  egy kínai és két bangladesi
asszony  arca  emlékeztessen  bennünket  sokmillió  meggyötört  lelkű  asszonyra,  lányra,  édesanyára,
nagymamára!  Kérem Támogatóinkat,  hogy gondoljanak rájuk szeretetükkel  Anyák napján,  és segítsék  a
Lepramisszió  átfogó  szolgálatvégzését,  amely  nők,  édesanyák,  nagymamák,  gyermekek  és  unokák
tömegének rehabilitálását is magába foglalja! 

Az Irgalmasság Évében szeretettel kérjük: maradjanak a betegek mellett irgalmas adományaikkal!
Isten áldja meg mindnyájukat! Tisztelettel:

2016  Anyák napján

Riskóné Fazekas Márta
igazgató

___________________________________________

M  E  G  H  Í  V Ó

a  Lepramisszió tavaszi műsoros délelőttjére, támogatói-munkatársi összejövetelére, melyet
2016. május 9-én, hétfőn 10 órától tartunk a Bp. X. Kerepesi út 69. szám alatti, 

Rákosfalvai Református Templomban. Köszönjük a kiválóan megközelíthető helyszínt! 
(Az Örs vezér tértől 67-es vagy 45-ös busszal, melyek a templom előtt állnak meg, illetve Hévvel 1 megálló

Rákosfalváig, onnan gyalog kicsit visszafelé.)  
Kérjük Támogatóinkat: jöjjenek el az ünnepi rendezvényre! Mindenkit szeretettel várunk! 

Hívjon meg másokat is, hogy minél többen megismerjék munkánkat!
_____________________________________

Megújult honlapunkra is  szeretettel várjuk a látogatókat! (www.lepramisszio.hu)

http://www.lepramisszio.hu/

