
MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGEK ÜNNEPÉRE!  

VÁR MINDENKIT A CNK SÁTOR! 

 

Kedves Szülők, Nevelők, Munkatársak, Gyerekek! 

Levelünkkel a CNK nagy családjának valamennyi idős és fiatal tagjához fordulunk. Pünkösd 

hétfőn, május 25-én, a málomi templom mellett rendezi meg a Pécsi Egyházmegye a 

Közösségek Ünnepét, amelyre számos közösség érkezik. Sok érdekes, szabadtéri, felnőtt-

, és gyermekprogrammal várják az érdeklődőket. Ezen a rendezvényen a Ciszterci 

Nevelési Központ is jelen lesz egy sátorral, ahol lehetőségünk nyílik megmutatni a CNK 

közösségének értékeit. Sokan azt sem tudják, hogy egyáltalán létezünk. Az ismerkedés egyik 

leghatékonyabb módja (minden látványos szórólap, reklám, újsághirdetés mellett), ha 

elmegyünk, beszélgetünk vagy egyszerűen csak jelen vagyunk mások számára, megtisztelve 

az ünnepet, képviselve intézményünket a Pécsi Egyházmegye rendezvényén. Megtisztelő ez a 

kis evangéliumi, intézményi misszió, hiszen jelenlétünk (ha csupán egyetlen órát szentelünk is 

a napunkból) Isten és intézményi közösségünk iránti szeretetünkről tanúskodik. A hétfői 

program 10. 00-kor, szabadtéri püspöki szentmisével kezdődik.  

Hová várunk segítőket? 

• Pakolás vasárnap délután 

Kérjük, hogy a Kertvárosi Plébánia telefonszámát hívva Pavlekovics Ferenc plébános atyánál 

jelentkezzenek azok a férfiak, akik már vasárnap délután segíteni tudnának a sátrak 

felállításában. 

• Hétfő reggel kilenc órára érkezzenek a málomi templomhoz azok, akik a CNK sátra 

körül szeretnének segíteni. Teendők: beszélgetés intézményünkről az emberekkel, 

informálás, szórólapterjesztés, újságárusítás, gyerekvigyázás/játék, közös éneklés. 

A program előreláthatólag a délutáni órákban fejeződik be. Ha valaki csak egyetlen órára 

látogat is el a rendezvényre, már ajándék számunkra. Kérjük, aki teheti, érkezzen CNK 

pólóban! 

Aki bármiben segíteni szeretne, kérjük, az alábbi e-mail címen legkésőbb szombat estig 

jelezze (telefonszámát is megadva!), hogy a program esetleges elmaradásáról tájékoztatni 

tudjunk minden érintettet!  

Jelentkezés az alábbi címen: marshowx@gmail.com  

Rossz idő esetén a program elmarad, amelyről legkésőbb hétfőn reggel kilenc óráig 

tájékoztatást kapunk a szervezőktől. Annak is örülünk, ha valaki egyszerűen csak ellátogat a 

Közösségek Ünnepére és beköszön a CNK sátrába. Legyünk együtt minél többen! 

Szeretettel: a szervezők 


