Szívemben Született Afrika - ugandai
misszióink története
Képzelj el egy helyet, ahol az emberek sárból döngölt
vályogkunyhókban élnek, ahol nincs vezetékes víz, sem
áram. Ahol a lakosok többsége hetente csak egyszerkétszer juthat ételhez, akkor sem túl tápanyagban
gazdaghoz. Ahol iskolába járni luxus. Ahol az emberek
többsége sosem találkozott orvossal és betegség esetén
elérhetetlen számára a gyógymód. Ahol a gyermekeknek
nincsenek játékaik, tiszta ruháik. Ilyen volt Manafwa, a mi
kis szeretett ugandai falunk, mielőtt csapatunk elkezdett
ott segíteni reményt és esélyt adva az embereknek. És
képzelj el egy helyet, ahol a hatalmas szegénység és
nélkülözés ellenére az emberek összetartanak, segítik
egymást és hálásak minden egyes új napért. Ez is
Manafwa,
ahol
az
összefogásnak
hála
egyre
reményteljesebb a jövő a helyiek számára.
Ha érdekel, hogy milyen az élet egy kis hegyvidéki ugandai faluban, ha érdekel
a segítő munka, amit végzünk, hogy hogyan zajlanak a misszióink, és ha
érdekel, hogy hogyan segítünk, és hogy hogyan segíthetsz te is, a következő
időpontokban meghallgathatod fényképes beszámolónkat, találkozhatsz és
beszélgethetsz csapatunkkal, valamint részt vehetsz az afrikai kézműves
foglalkozásunkon:

2020. október 8. - A 18:00 órás mise után fényképes beszámoló a missziós
tevékenységeinkről.
2020. október 11. - A 9:00 órás vasárnapi mise után afrikai kézműves - és
gyerekfoglalkozás (kicsiknek és nagyoknak).
- 10:30-as és 18:00 órás mise előtt és után ott leszünk beszélgetni, válaszolni a
felmerülő kérdésekre.
19:30-as mise után: fényképes beszámoló a missziós tevékenységünkről és
tájékoztatás az önkéntes lehetőségekről.
Reméljük, minél többetekkel találkozunk majd!
Emellett egy héten át megtekinthető egy mini fotó kiállításunk a Teréz oltárnál,
valamint az itt kihelyezett anyagokból tájékozódni lehet tevékenységünkről és a
támogatási lehetőségekről.
Ha adományoddal szívesen támogatnád szervezetünk munkáját és segítenél,
hogy reményt és esélyt adhassunk a túlélésre és egy jobb életre, akkor ezt
megteheted, szintén a Teréz oltárnál kihelyezett adománygyűjtő ládánknál,
vagy ott találsz információt a további lehetőségekről. Ne feledd, a legkisebb
adomány is hatalmas segítség. Segíts, hogy segíthessünk!
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