
Kedves Testvérek!

Van egy jó és egy rossz hírünk számotokra. 
A jó hír az, hogy Jézus él és mi megismerkedhettünk és találkozhattunk vele.
A rossz hír az, hogy nagyon sokan vannak körülöttünk olyanok, akik még sötétségben élnek és
várnak valakire, aki elviszi nekik az örömhírt. Ámde vannak olyan testvérek, akiknek szívére
pakolta  az  Úr,  hogy  menjenek  és  beszéljenek  az  Ő  szeretetéről.  Hála  legyen  az
engedelmességükért és a bátorságukért, hiszen ezzel a lépéssel egyben az isteni gondviselésre
bízták magukat és anyagi létüket.
Most  arra hívunk és kérünk téged,  hogy légy ennek a gondviselésnek az eszköze!  Ahogy
tudod, az Evangelizáció 2000 Egyesület és munkatársai komolyan vették meghívásukat az Úr
szőlőskertjébe.  Itt  most  azokra  a  munkatársakra  gondolunk,  akik  bejelentett  dolgozói  az
Egyesületnek, jelenleg főállású szolgálónk Lendvai Gyula (és népes családja) a ménfőcsanaki
ház  gondnoka,  és  Beke  Tünde-Lídia.  Teljesen  nyilvánvaló  azonban,  hogy  még  a
legszükségesebbek sem jönnek ki abból a fizetésből, amit fizetni tudunk nekik. 

Így hát összefogást hirdetünk!

Rakjuk össze a fizetés kiegészítésüket! Gondoljuk át  lehetőségeinket és azt,  hogy mennyit
tudunk havonta rendszeresen arra szánni, hogy az aratásban dolgozók bért kapjanak általunk.
Ha  ez  havi  500  forint,  akkor  500  forint.  Ha  havi  5  000  forint,  akkor  5  000  forint.  Azt
gondoljuk,  hogy  a  mai  bűnös  világban  létjogosultsága  van  a  főállású  szolgálatoknak  és
szolgálóknak. De róluk nekünk kell gondoskodnunk, nekünk kell a támogatást adnunk! Erre
hívunk és kérünk téged.

Ha  vállalod,  hogy havonta  vagy évente  egy összegben,  de  rendszeresen  támogatod  az  itt
dolgozókat,  ezt  megteheted  csekken  vagy átutalással.  Mindenképpen egyszerűbb  neked  is
(nekünk is), ha az átutalást választod1. Ne feledkezz meg arról, hogy a befizetett adományok
30%-ával  csökkentheted  az  adóalapod  adóját,  melyhez  minden  év  januárjában  igazolást
állítunk ki és juttatunk el neked2. 

Kérünk imádkozz ezen, és ha megerősítést kapsz küldd el nekünk a mellékelt adatlapot, hogy
tudjuk mire és mennyire számíthatunk, építhetünk. 

Isten áldjon téged, családodat és munkádat!

Ménfőcsanak, 2003. szeptember 15.
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       Maros Ildikó SSS      Hardi Titusz OSB
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1 Az Evangelizáció 2000 Egyesület számlaszáma: 59200037-15301819 Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Győr-Ménfőcsanaki Kirend.
2 Az igazolást akkor tudjuk kiállítani, ha megadod az adóazonosító jeledet, (és tudjuk, hogy ki az adományozó).  


