Tanúságtételek:
„Tudatosult bennem, hogy nincs más fogódzkodó, csak az Ige, melyre, mint egy
bot támaszkodhatok. A Szentlélek érezhető jelenlétében megnyugvást találtam és
megnyíltak füleim a hallásra. És az Ige valóban szólt!!!
…

Testvérem, ha voltál már KeKaKo kurzuson ezt se hagyd ki, ha pedig most
ismerkedtél meg vele, akkor mindenképp járd végig ezeket!
…

Az élményáradat, mely azóta is mindennapos, hitemben megerősít és megújít.
Köszönettel: Kovács Krisztián”

„Személyesen találkoztam Jézussal (!!!), a legeslegjobb barátommal az
Eucharisztiában;
…

Végre valahára dönteni tudtam egészen-egészen, igazán-igazán Isten mellett és
minden(ki) mást Neki alá tudtam rendelni;
Darvas Bálint”

„Ezen a kurzuson szinte észrevétlenül, csendesen érintette meg Jézus a lelkemet. Egyszer
csak azon kaptam magam, hogy szerelemre gyúlt a szívem az Ige, azaz a Szentírás iránt.
Nem vágytam másra, csak hogy Vele legyek, a kezembe tartsam, a szívemhez szorítsam,
kinyissam és olvassam. Életre kelt számomra a Biblia! Személyessé vált, mint Jézus az
Oltáriszentségben. Ma már nem „Isten írásos üzenete” mint ahogy eddig, hanem maga az
élő Jézus Krisztus, aki nagy-nagy szeretettel átölel és megvigasztal, bátorít és
megerősít, beszél hozzám és az enyém, csak az enyém (és persze mindnyájunké)!
Ahogy Jézus mondja a János 6, 63b-ben: „Az igék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és
élet”. Valóban élet, az élő Jézus Ige! ”
Jordán Kornél

Meghívó

Emmausz-kurzusra
2005. november 25-27.
Alcsútdoboz, Katolikus Közösségi Ház

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt
hozzánk az úton, és feltárta előttünk az
Írásokat?” Lk 24,32

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

HU-05-35

„A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség.”
Zsoltár 119,105
Ha
- szeretnéd, hogy égjen a szíved az Ige iránt
- szeretnél az Igével szorosabb kapcsolatba kerülni
- nyitott a szíved az Ige szavára,
akkor várunk szeretettel az

EMMAUSZ KURZUSON.
„Mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, csak a te
igéd, Uram, amely mindent meggyógyít!” Bölcs 16,12

Tudnivalók
Időpont: 2005. november 25-27. Érkezés: 16.00, kezdés 17.00-kor szentmisével.
Helyszín: Alcsútdoboz, Katolikus Közösségi Ház, Béke u. 21. (a templom mellett).
Hozzájárulás: 2500 Ft, mely költség a terembérletet és az étkezést tartalmazza.
Anyagi okok miatt senki ne maradjon távol! A távol lakókat családoknál szállásoljuk el.
Felelős: Bartha Angéla szociális testvér. Vezeti: az Új Aratás team.
Jelentkezés: Cseh Kornél, 8087 Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
mobil: 06-70-709-3907, e-mail: kornelalcsut@freemail.hu
Jelentkezési határidő: 2005. november 10.
Feltétel: Az Emmausz kurzus elvégzéséhez szükséges Fülöp kurzuson
vagy Szentlélek szemináriumon, esetleg Cursillo-n való előzetes részvétel.
Ha kérsz szállást, kérünk, írd oda a jelentkezési lap aljára!
Jelentkezni levélben, személyesen, telefonon vagy e-mailen lehet!
Ha bármi kérdésed van, felteheted a fent megadott elérhetőségeken.
Megközelítési lehetőség:
1. autóval: - az M1-esről a 38-as km kőnél, a székesfehérvári leágazásnál a 811-es úton végig,
- vagy Budapest-Biatorbágy-Etyek-Alcsútdoboz irányába;
2. vonattal és busszal:
- Bp. Keletiből 14.05, 15.05-kor vagy a Déliből 14.35, 15.20-kor Bicskéig (fő pu.)
- Bicske fő pu. elől a 15.30, 16.05, 16.40 órás baracskai vagy székesfehérvári irányú busszal;
3. busszal: - Székesfehérvárról 14.40-kor vagy 15.05-kor indul busz Alcsútdobozra.
Hozz magaddal:

- saját, teljes Szentírást (lehetőleg Szt. Jeromos félét)
- tollat, jegyzetfüzetet
- vidámságot és nyitott szívet.

Tanúságtétel:
„Egy nagyon hosszú, göröngyös és bűnökkel terhelt élet után az
Emmausz kurzus olyan volt számomra, mint egy útjelző, amely
megmutatta, melyik az az út, amelyet kerestem egész életemben.
Gyógyulást és felszabadulást hozott múltam sérelmeiből. Ezen a
megtalált Krisztus-i úton igyekszem haladni azóta is, és semmilyen
módon el nem térni ettől. Döntöttem, és 100 %-osan elköteleződtem
Jézus mellett. Azóta reggel és este olvasom a Bibliát: ez az alap ahhoz,
hogy kitartsak az Úr mellett, a Nála megtalált életemben.
Rendszeresen járok templomba, közösségbe, és tudom, hogy jó helyen
vagyok.”
Homoki Attila, Új Aratás Közösség

