ADOK-KAPOK, HÚSVÉTI KIRAKODÓ VÁSÁR a CNK-BAN
„Mert ha adunk, akkor kapunk igazán, és ha meghalunk kapunk örök életet.” (Assisi
Szent Ferenc)

IDŐPONT ÉS HELYSZÍN:

ÁPRILIS 4. csütörtök
CNK iskolaépület (Apáca u. 23.)
12. 30-tól pakolás, előkészület, 13. 00 – 17. 30 vásár
Tisztelt Szülők, Családok, Gyerekek!
A karácsonyi vásárhoz hasonlóan Húsvét előtt is szeretnénk színvonalas, saját készítésű, igényes
ajándékok árusítására, vásárlására lehetőséget biztosítani Önöknek.
Különösen örülnénk olyan portékák árusításának, melyek Húsvét lelki tartalmának üzenetét is
közvetítenék az általunk megajándékozott személyek felé. Jó lenne, ha a megvásárolt
ajándéktárgyak, feltámadásba, örök életbe vetett keresztény hitünk örömhírét is továbbadnák
mindazoknak, akiket szeretnénk megajándékozni. Jó lenne továbbá, ha minél több olyan terméket
is hoznának a vásárra, amiket a kevesebb (zseb)pénzzel érkező gyerekek is meg tudnának vásárolni.
ÚJDONSÁG!
- GYERMEK ÁRUSOK  Húsvéti vásárunkon lehetőséget biztosítunk ügyes kezű gyermekeink
számára is, hogy saját készítésű ajándéktárgyaikat árusíthassák. A vásár végén Tőlük jelképesen
100 Ft támogatást kérünk az iskolai szociális alapítvány megtámogatására, amihez így ők is
hozzájárulhatnak.
- BOLHAPIAC  A vásáron jó állapotú mesekönyvek, játékok, ruhák árusítására is standokat
biztosítunk, előzetes jelentkezés alapján.
- FÉSZEK SZÜLŐI KÖZÖSSÉG  16. 30 - 17. 30 között szeretettel várjuk a szülőket nyitott
előadásunkra gyermeknevelési témában, a könyvtárba. Az előadás alatt ötéves kortól
gyermekmegőrzést biztosítunk az iskolában.
- GYÓNÁSI LEHETŐSÉG  15. 00 – 17.00 között iskolánk kijelölt tantermeiben lelki vezető atyák
segítségével nagyböjti gyónási lehetőséget biztosítunk felnőttek és gyermekek számára egyaránt.
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik saját készítésű ajándéktárgyaikat árusítani
szeretnék a vásáron. Csak azok számára tudunk standot biztosítani, akik előzetesen
jelentkeztek (haringmoni@gmail.com). Megkérjük Őket, hogy az
árusításhoz terítőt
szíveskedjenek magukkal hozni. Az előzetesen regisztrált vásározókat levélben bővebben is
tájékoztatjuk a további részletekről.
Megköszönjük, ha a vásár végén a sikeres vásározók bevételük 10 %-val iskolánk Szent Margit
Szociális Alapját megtámogatnák, a büfével szemben elhelyezett dobozba helyezve felajánlásaikat.
Szeretnénk, ha húsvéti kirakodó vásárunk jó lehetőséget teremtene a tartalmas ünnepi készülődésre,
közösségépítésre is. Jelenlétüket, segítségüket, felajánlásaikat ez úton is köszönjük. Áldott böjti
készületet kívánunk valamennyi Családnak!
Szeretettel: A CNK nagy családjának valamennyi munkatársa nevében :
Molnárné Boda Mária

