
Az örök élethez Jézust kell 
megismerjük. Ez a „Jézus a 
négy evangéliumban” kurzus 
azoknak szól, akik már alapvetően is-
merik Jézus örömhírét és szeretnék az ő 
személyét is részletesen megismerni. 

Mindannyiunknak van már valamilyen 
ismerete és tapasztalata róla, de van 
négy ember, akinek a tapasztalatát a 
Szentlélek kiemelte és mércévé tette, 
amelyek hitelesítik a saját tapasztala-
tunkat: ha olyannak ismerjük Jézust, 
mint amilyennek ők látták, akkor való-
ban ismerjük az örök életet.

A kurzus tartalma Márk, Máté, Lukács 
és János evangéliuma. A szerzőik olya-
nok, mint az evangéliumi négy barát, 
akik elvisznek minket Jézushoz: négy 
különböző ember, akiket Jézusnak más-
más tulajdonsága érintett meg, négy ta-
pasztalat, négy különböző nézőpont, 

négy különböző szemüveg. 

A kurzus során megismerke-
dünk először az ő különböző 

személyükkel, aztán az evangéliummal, 
amelyet írtak és látni fogjuk mennyire 
máshogy írták meg ezeket, hogy így el-
jussunk ahhoz a Jézushoz, akikkel ők 
találkoztak, akit megismertek: Márk Jé-
zusáig, a csodatevőhöz; Máté Jézusáig, 
a beszélő, tanító mesterig; Lukács irgal-
mas Jézusáig; és János dicsőséges Jézu-
sáig. Nem az a fontos, hogy legyen ezek 
között kedvencünk, hanem, hogy Jézus 
mind a négy oldalát személyesen meg-
tapasztaljuk.

Hozd a saját Bibliádat!

„Az örök élet pedig az, 
hogy megismerjenek téged, 
az eyedül igaz Istent, 
és akit küldtél, Jézus Krisztust. ”
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 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Tóth István

 További szolgálók
A Noé Bárkája iskolaközösség tagjai

 Időpont
2016. március 11-15. 

Gyülekező, regisztráció kezdete pénte-
ken 17 órától. A kurzus szombat, vasár-
nap, hétfőn egész nap reggeltől estig 
tart. Befejezés kedd 14 órakor.

 Helyszín
Szeged-Szőreg
Alexandriai Szent Katalin Plébánia

 6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.
 http://szoregiplebania.hu

 Szállás
A kurzus bejárós, szállást családoknál 
tudunk igény esetén biztosítani.

Kérünk, hogy szállásigényedet a jelent-
kezési lapon előre jelezd!

 Hozzájárulás
7500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fizetni. 

Ez az összeg magában foglalja az étke-
zéseket (reggelit, ebédet, vacsorát a 
kurzus egész ideje alatt), a kapott anya-
gokat, valamint a technikai költségeket.

Kérjük, ne maradj távol, ha ez az összeg 
magas a számodra. Jelezd a jelentkezési 
lapon! Próbálunk segíteni.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap 
leadásával lehet a plébánosnál vagy az 
iskola honlapján.

 Postán vagy személyesen:
Alexandriai Szent Katalin Plébánia
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 E-mailben: 
Nagy Róbert plébános
nagyroberto@gmail.com

 Honlapon (regisztrálva): 
szentandras.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. Ha visszajelzés 
nem érkezik hozzád, kérlek, érdeklődj a 
határidő utáni napokban. Ha jelentkez-
tél, de valami miatt mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

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

 Jelentkezési határidő
2016. március 6., vasárnap

 További információ
Szőregiek Nagy Róbert plébánost, távo-
labbról érkezők Tóth Pityu koordiná-
tort keressék:

– Tóth István  +3620 3128101
– Nagy Róbert  +3620 8233815

 Mit hozz magaddal?
– Saját Szentírásod,
– és a nyitott szíved!
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