
Kedves barátunk,

Meghívunk szeretettel  december 29-én, szombaton 10-14 óra közötti karácsonyi talál-
kozónkra. Csíkszeredában lesz megtartva a megszokott helyen.

A találkozón alkalom adódik: 
  a.  régi és új ismerősökkel beszélgetni egy kis sütemény mellett, 
  b. szervezett formában megajándékozni az általad hozott ajándékkal egy kisorsolt személyt 
és ugyanúgy majd Te is kapsz ajándékot, 
  c.  részt venni az esszénus Szeretet Szent Közösségében (esszénus Istentisztelet). 

           A belépő díjtalan.

a. Kérlek hozz Te is, ha tudsz és akarsz, sütit (vagy gyümölcsöt, szendvicset, nassit, magokat, 
stb.) és üdítőt/ásványvizet. Közös asztalra kitesszük ezeket és a közösből fogyasztunk.

b. Kérlek  hozz magaddal egy szimbolikus  karácsonyi ajándékot , amivel valakinek az ott 
lévők közül örömöt szerezhetsz (Tombolahúzással dől el, hogy kinek fogsz ajándékot adni. Így 
mindenki fog adni és egyben kapni is.).  Az ajándék lehet saját  készítésű vagy vásárolt,  de 
lehetőleg ne legyen 15 ron-nál drágább. A felnőttek felnőtteket, a gyerekek gyerekeket fognak 
megajándékozni.

c.  Az  esszénus  Istentisztelet  a  CEK  és  a  Mária  rend  közös  szertartásában  celebrálódik. 
Keretében  a  résztvevőkkel  megosztjuk  az  Atya  szeretetét  kenyér  és  bor  formájában(most 
szőlőlé lesz, hogy a gyerekek, autóvezetők és a gyógyszer kúrán levők is tudják elfogadni, 
amennyiben  igénylik),  valamint  a  gyerekek  karácsonyi  áldást  és  -csomagot  kapnak.  Ezt 
követően Szentlélekkel való gyógyítás lesz mindazok számára, akik ezt igénylik.

Szentlélekkel  való  keresztelés  is  lesz,  ha  igénylik.  (Megj.  A  Szentlélekkel  való 
keresztelést  a  püspök  végzi,  a  Szentlelket  kérve,  hogy  teremtsen  harmóniát  a  keresztelt 
tanulófolyamataiba.)

A szertartáson bárki  részt  vehet,  vallási  hovatartozásától  függetlenül,  bármilyen (elő- 
vagy utólagos) kötelezettség nélkül. Elhozhatod:  kedves párodat,  szüleidet,  gyermeke(i)det, 
unoká(i)dat, barátaidat.

Bárki  részt  vehet,  aki  szándékszik  elfogadni  embertársait  olyannak  amilyen,  sőt  ez 
próbatétel  is  lehet  számodra,  hogy  elfogadj,  megbocsáss,  elengedj,  szeress  és  esetleg 
újrakezdjél dolgokat az életedben.

Eljöhetsz  megtapasztalni  az  együttlét  és  szertartás  hangulatát,  szellemiségét, 
egyediségét és lelki tisztaságát.

Szeretettel várunk, 
a szervezők nevében
Szüszer-Nagy Gábriel

ui. 
1. Kérdéseidre szívesen válaszolunk.
2. Telefonon megérdeklődheted a pontos helyszínt attól a személytől, akitől kaptad a meghívót.
3. E meghívót továbbíthatod barátaidnak, változatlan formában.


