
 

A jelentkezés módja 

A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, a 
jelentkezési címre elküldve, illetve a Szent 
Család Óvodában leadva, 

illetve lehetőség van elektronikusan jelentkezni 
a Szent András Evangelizációs Iskola honlapján: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu – az 
online jelentkezéshez regisztráció szükséges. 

Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból mégsem 
tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd! 

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést 
tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan. 

Jelentkezési határidő 

2014. március 5. (hamvazószerda) 

Csak akkor jelentkezz,  
ha a kurzuson végig jelen tudsz maradni! 

Jelentkezési cím 

Szent Család Óvoda 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 

jelentkezes@mt514.hu 
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Hozz magaddal 

� nyitott szívet, 
� saját Szentírást,  

(ha lehet, Jeromos félét) 
� tollat, jegyzetfüzetet, 
� hálózsákot,  

amennyiben az oviban kérsz szállást 

Hozzájárulás 

A kurzus díja 3.500,- Ft/fő, mely tartalmazza a 
szombati és a vasárnapi ebédet, valamint a 
kurzus technikai költségeit. 

A kurzus bejárós, azoknak, akik távolról 
érkeznek szállás – reggelivel és vacsorával – az 
óvodában matracon történő alvással további 
2.500,- Ft/fő, illetve a közeli gimnáziumi 
kollégiumban történő alvással további 5.000,- 
Ft/fő a hétvégére. 

Ha anyagi gondod van, jelezd, emiatt senki ne 
maradjon el! 

Amennyiben lehetőséged van rá, hozz magaddal 
sütit. 

További információ 

Tompa Tamásné – Anikó: 06 20 9467366 
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Fülöp Kurzus 
Zalaegerszeg 

2014. március 7-9. 

 

 

„Nézd, 
az 

ajtóban 
állok 
és 

kopogok. 

Aki 
meghallja 

 szavam 
és  

ajtót nyit, 
bemegyek 

hozzá…” 
(Jel 3,20) 



 

A kurzusról 

A Fülöp kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 
örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a 
kurzuson megtudni Istenről, csak a legfon- 
tosabbat. 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, 
� és szeretnél Istennel egy új életet 

elkezdeni. 

A kurzus előadásokból, imákból, rajzokból, 
énekekből és sok gyakorlatból áll, hogy 
valósággá váljon, amit hallunk és látunk. 

Ez a kurzus nem a fejed felett fog elsüvíteni, 
hanem rólad és Istenről fog szólni. Csak nyitott 
és őszinte benső kell hozzá. 

Koordinátor: Tompa Tamásné – Anikó 
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A kurzus témáiból 

• Fülöp és a kincstárnok 

• Isten: szeret, nem szeret? 

• Miért nem tapasztalom mindig? 

• Jézus: a megoldás 

• Visszaadni a bizalmat Istennek 

• Megtérés = életfordulás 

• Miért nevezzük Jézust Úrnak? 

• Szentlélek: az ajándék Jézustól 

• Közösség és Egyház: hogy 
megmaradjunk és növekedjünk 

Időpont 

2014. március 7-9. 

Kezdés, regisztráció: március 7. péntek 16.30 

Befejezés: március 9. vasárnap 14 óra 

Helyszín 

Szent Család Óvoda 

Zalaegerszeg, Köztársaság út 12. 

- 2 - 

Mások mondták a kurzusról 

„Megtapasztaltam, hogy Istenben bízva a 
sötétségből a világosságba juthatok úgy, 
hogy Ő visz a tenyerén. Bátorsággal és 
békével térek haza a kurzusról.” 

„Isten egy nagyon új oldalát mutatta meg 
nekem és közelebb kerültem Hozzá. Ha meg 
akarod tudni mi az új élet titka, gyere el és 
ismerd meg az élő Jézust!” 

„Jó tudni, hogy igazi kincs vagyok Isten 
számára. Megértettem, hogy Jézus Krisztus 
Értem is meghalt a kereszten. A Szentlélek 
csodálatosan megérintett.”  

„Megkönnyebbültem, megnyugodtam, mert 
tudom nem vagyok egyedül küzdelmeimben a 
kísértés ellen. Mert Jézus lakozik a 
szívemben.” 

„Ha úgy érzed, elfásultál és az Úrral való 
kapcsolatod „kezelésre szorul”, fordulj a 
Szent András Evangelizációs Iskolához! Ha 
azt hiszed, hogy felüdülésre és 
feltöltődésre van szükséged, tölts egy 
hétvégét olyan emberek társaságában, akik 
szintén erre vágynak! Ha egyszerűen csak 
szeretnél nyitottabbá válni az emberek felé, 
s kissé mosoly gósabb lenni a 
hétköznapokban, s ha egyszerűen csak KI 
SZERETNÉL CSERÉLŐDNI, vegyél részt 
egy Fülöp Kurzuson!” 
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