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Tisztelt Támogatónk!
Mint mindig: az első szó a köszöneté! Köszönöm, hogy Ön hűséges szeretettel viseli gondját a világ szenvedő
leprabetegeinek! Köszönöm, hogy Ön úgy tekint rájuk, mintha itt élnének mellettünk! Köszönöm, hogy Ön nem
sajnálkozik és vádaskodik, hanem cselekvő szeretettel SEGÍT! Köszönöm, hogy Ön a munkatársunk abban, hogy a
leprabetegség és a vele járó minden szenvedés minél előbb végleg eltűnjék a Földről! Ön a legnagyobbat teszi:
szenvedő életeket fordít örömtelire! Hálásan köszönöm!
Az idei esztendő Leprások világnapjának mottóját így fogalmazta meg az ILEP (a világ összes
lepraszervezetének közössége):
„A lepra nem az, aminek gondolod!”
Naponta tapasztaljuk ennek a mondatnak szomorú valóságát!
Nagyon sok embertársunk ma is halálosnak és gyógyíthatatlannak gondolja, noha évtizedek óta gyógyítható! Nagyon
sokan csodálkoznak azon, hogy valóban, élnek egyáltalán még leprabetegek a Földön? Mások első kérdése: „Itt
Magyarországon hány leprabeteg él? Én is elkaphatom?” A betegek világában pedig tévesen azt hiszik: egyetlen
védekezés ellene a kirekesztés, noha erre semmi ok nincsen!! Ugyanők azt hiszik: átok eredménye a lepra, holott ez
egy betegség a sok másik közül, és orvosra, gyógyszerre, segítségre van szüksége a benne szenvedőknek!
A lepra nem az, aminek gondolod!
Mi azok nyomdokában járunk, akik tudják: a leprabetegek ügye mérhetetlenül fájdalmas, ugyanakkor csupa
biztatás, csupa siker! Minden forint számít, minden előbbre visz ahhoz, hogy megszűnjék ez a nyomorúság! Minden
szem gyógyszer, vagy megműtött kéz, vagy megműtött szem egy egészen más életminőséghez vezet! Minden
kisgyermek beiskolázása a jövőt építi, hogy ne megbélyegzett kivetettként, hanem méltóságteljes emberként
élhessen! Minden simogatás, vagy az Evangélium vigasztalása gyógyírt ad sebzett lelkeknek, felemel megalázottakat
és értelmet ad kilátástalanoknak.
Sok még a dolgunk! Nagyon várnak ránk a szenvedők projektjeink területén Kongóban, Indiában, Etiópiában!
Kongóban sok-sok szűrővizsgálattal, műtéttel, felvilágosító-és jogvédő tevékenységgel szeretnénk idén segíteni,
melybe kongói egyházakat, papokat, lelkészeket és híveket is bevonunk, hogy tekintélyükkel és szavuk erejével
segítsenek átformálni a lakosság hamis gondolkodását, a kirekesztést, megbélyegzést. Indiában gyógyító – műtéti
tevékenységekkel, komoly kórházi eszközök beruházásával segítünk. Etiópiában képzési programunk van egészségügyi
dolgozók számára, hogy fel tudják ismerni és kezelni tudják a leprabetegséget.
Várnak ránk, hogy segítsünk! Kérem, hogy idén se forduljon el tőlük! Köszönöm!
Isten áldja meg továbbra is életét! Tisztelettel és szeretettel:
2020 január
Riskóné Fazekas Márta s.k. igazgató
_____________________
M E G H Í VÓ
a Leprások világnapja központi ünnepségére és közgyűlésére: 2020. január 26-án, vasárnap 4 órára. Helyszínül az Újpesti
Baptista Gyülekezet templomát (Bp. IV. Kassai u.26.) kaptuk meg. Köszönjük!
(Megközelítés: a 3-as metró újpesti végállomásától a Munkásotthon utcán kell befordulni. Pár lépésre, a Kassai u. –
Munkásotthon u. sarkán áll a templom. Vöröstéglás hátoldalán nagy kereszt látszik a Munkásotthon utca felől.)
A műsorban képes összeállításban részletesen bemutatjuk az általunk támogatott kongói, indiai és etiópiai projekteket.
A közgyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgató beszámolója a 2019. évről
2. Egyéb kérdések
Mindenkit szeretettel várunk! Hívjon meg másokat is, hogy megismerjék munkánkat!
Dr. Bartha Andrea s.k. elnök
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