
MEGHÍVÓ 
 

A Kemecsei Római Katolikus Egyházközség Családjaiért Egyesület szeretettel 

meghívja a kemecsei római katolikus plébániára, 2018. november 24-én tartandó 

ADVENTI  

KÉZMŰVES NAPRA 

 
Készüljünk együtt az Adventi időszakra, erősítsük hitünket, 

összetartozásunkat egy kellemes nap eltöltésével.  

Programok 

9:00-12:00-ig  adventi koszorúk és karácsonyi 

díszek készítése 

12:00-13:00-ig   ebéd 

13:00-15:00-ig   mézeskalács díszítés 

 

A résztvevők számára kézműves alapanyagokat és ebédet 

biztosítunk.  

Vendégünk: Szabados Viktor nyírturai görög katolikus parókus.  

 

Az alapanyagok megvásárlásához és az ebédhez pontos létszám 

szükséges, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 

2018. november 20-áig jelezze a szervezők részére személyesen, 

vagy az alábbi telefonszámok egyikén: 

 Gönczi Lászlóné: 06/30-692-0517 

 Sztupáné dr. Ignéczi Mónika: 06/30-464-3490 

 

Kemecse, 2018. november 17.   

Tamás László 

   plébános, az egyesület elnöke 
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