
Az Új élet Krisztusban kurzus
Istenről és a Te életedről szól,
amit az Ő gondviselő szeretetével elter-
vezett.  Nem fogsz ezen a kurzuson 
semmi mást megtudni Istenről, csak a 
legfontosabbat 

Ha kereszténynek tartod magad, még-
sem elégedsz meg a vasárnapi jellegű 
kereszténységgel ; ha jobban meg aka-
rod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fe-
dezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; 
ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengé-
nek látod a hited; ha szeretnéd megtud-
ni, mit jelent találkozni Isten Lelkével ; 
ha magányos vagy keresztényként is; 
ha még nem vagy (teljesen) Istené, és 
szeretnél Istennel egy új életet elkezde-
ni, ez a kurzus neked szól 

Ezeken az alkalmakon Istennel együtt. 
járva tapasztalhatod meg előadásokon, 

imán, énekeken, gyakorlato-
kon, a közösen megtapasztalta-

kon keresztül, miről is szól ez a kurzus 

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– Isten valóban gyermekeként szeret?
– Miért nem tapasztalod mindig ezt?
– Kicsoda Jézus Krisztus?
– Miért fontos a hited?
– Mi jelent a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életed-

ben a közösségednek és az Egyház-
nak? 

„Én azért jöttem, hogy� éltük 
l�n és bőségbn l�n…”
• Jn 10,10

 Kurzusigazgató
Nagy Róbert plébános

 Koordinátor
Nagy Dénes

 További szolgálók
A Noé Bárkája iskolaközösség tagjai

 Időpont
2019  március 22–24 

A kurzus péntek este 17 órakor kezdő-
dik és vasárnap 14 órakor ér véget 

 Helyszín
Szeged-Szőreg, 
Alexandriai Szent Katalin Plébánia

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u  16 

 Szállás
A kurzus helyieknek bejárós  

Igény esetén szállást biztosítunk csalá-
doknál korlátozott. létszámban  

 Hozzájárulás
5000 Ft, amit a helyszínen regisztráció-
kort kérünk fizzetni 

Ez az összeg fedezi a reggelit, ebédet, 
vacsorát a kurzus teljes ideje alatt., vala-
mint a kurzus technikai költségeit 

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le  
Jelentkezni a kitöltött. jelentkezési lap 

leadásával lehet a plébánián hivatali 
időben vagy a plébánosnál misék után, 
ill  a koordinátornál:

–  Postán: Nagy Dénes
6772 Deszk, Táncsics utca 29 

–  E-mailben: 
menyus70@gmail com 

–  Honlapon (regisztrálva): 
htt.p://szentandras ujevangelizacio hu

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan  Ha jelentkeztél, 
de valami miatt. mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson
minden alkalommal jelen tudsz lenni 

 Jelentkezési határidő
2019  március 15 

 További információ
Nagy Róbert plébánosnál vagy nem 
szőregieknek a koordinátornál : 

– Nagy Dénes  +3670 6067327
– Nagy Róbert  +3620 8233815
Honlap: htt.p  s  ://szoregiplebania hu   

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitott. szíved
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