
Fülöp kurzus 
Tájékoztató 
(HU-12-04) 

 
 
 
 
A kurzus ideje: 2012. február 10. – február 12. 
A lelkigyakorlat otthon alvós. 
Kezdése: 2012. február 10. 17 órai szentmisével , Peresztegi Plébánia és a 
Szent Miklós templom,  Pereszteg, Fő u. 61 
Hozzájárulás:    4000 Ft 
Jelentkezési határidő 2011. február 3-ig. 
 

A kurzus hozzájárulása tartalmazza két hideg ebéd árát. Szállás csak külön jelzés 
esetén, korlátozott számban biztosítható, de a szállásköltség nincs a kurzus díjában. 
 

Aki anyagi gondok miatt nem tud teljes hozzájárulást fizetni, kérjük, jelezze a jelentkezési lapon, 
segítünk, ahogy tudunk. 
Adományokat ezért mindig szívesen fogadunk Evangelizáció 2000 Egyesület (59200037-15301819-
00000000). 
 

A kurzusok alapja a Szentírás.  
 
Módszertan: lelki elmélyülést segítő interaktív tanítások, zene, sok ima. 
 

Jelentkezés: a megadott határidőn belül, a honlapról letölthető jelentkezési lapon, 
e-mailen, vagy a templomban rendelkezésre álló jelentkezési lapon. Mindenkinek 
visszajelzünk, hogy elfogadtuk-e jelentkezését. A postai úton jelentkezőktől 
felbélyegzett válaszborítékot, az internetes jelentkezőktől valóban 
használt e-mail címet kérünk.  
 

Jelentkezési cím:  
Németh Mihály 9400 Sopron, Magyar u. 16. 
Peresztegieknek Plébánia sekrestye Holczmann Zsuzsa nevére 
Telefonon jelentkezést nem fogadunk el. 
Info: tel: 06 20 925 64 40., 30/505-74-52 
E-mail: team.sopron@gmail.com peresztegieknek: holczmannzs@freemail.hu, 
 

Kérünk, hogy időben jelentkezz !! 
Honlap: www.szentandras/ujevangelizacio.hu Itt más budapesti és vidéki kurzusok is megtalálhatóak. 
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Fülöp kurzus 

- Új élet a Szentlélekben - 

Fülöp-kurzuson nincs szó másról, csak egyedül Istenről és arról, hogy mi fűzi Őt hozzánk, 
miért nincs nálam, nálad nagyobb érték a számára.  
A Fülöp-kurzus nem egy könyv, nem egy márkanév, nem egy pihenős lelkigyakorlat, 
hanem Isten megtapasztalása a halló és értő szívűeknek. 

Kiknek szól?                                  Neked,  

- ha szeretnél keresztény 
lenni, 
- ha több szeretnél lenni, mint 
vasárnapi keresztény, 
- ha még nem tudod, miért 
öröm Jézusnak élni, 
- ha már nem tudsz Jézusnak 
örülni, 
- ha szeretnéd Isten igazi arcát 
megismerni,  
- ha lehúz a bűn, 
 

 

- ha nem érted miért 
ujjongunk húsvétkor, 
- ha hited talán kicsiny, 
- ha Isten Lelke távoli, 
- ha magányos (keresztény) 
vagy, 
- ha még nem vagy (teljesen) 
Istené, 
- ha lelkiéleted megkopott, 
és szeretnél Istennel egy új 
életet elkezdeni. 

Miből áll? Előadásokból, imából, rajzokból, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös 
tapasztalatból, hogy valósággá váljon, amit hallasz és látsz.  
Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni, hanem rólad és Istenről fog szólni. Csak 
nyitott és őszinte benső kell hozzá. És persze dinamikus lesz, nem fogunk rajta elaludni... 
 
Eredeti spanyol vázlat: 
José H. Prado Flores, Carlos Macias de Lara: Nueva Vida, 2006. március 23. 
Nihil Obstat Salvador Carrillo Alday M.Sp.S. Censor 1999. december 12. 
Imprimatur Pbro. Lic. Guillermo Moreno Bravo México D.F., Mexikó 2000. január 13. 
Magyar adaptáció Egyházi engedéllyel: Dr. Várszegi Asztrik OSB. főapát, püspök 
2006. június 1. 
Dr. Erdő Péter bíboros úr támogatásával a budapesti városmisszió felkészülése is Fülöp 
kurzussal történt. (HU-09-28.) 
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