
Hallotad-e már Isten hangját?

Isten szól hozzád, mert mondaniva-
lója van számodra: örök érvényű, 
igaz, életadó szavakkal beszél hoz-
zád.

Ha kinyitod a Bibliát és beleolvasol, 
vagy ha misén hallgatod a felolva-
sást, de nem érted és nem is tudsz 
igazán odafgyelni, akkor Isten sze-
retne segíteni neked ebben, mert ő 
mindig el akar mondani neked vala-
mit Igéjével.

Ez a kurzus jó lehetőség most arra, 
hogy a Szentírás bemutatkozzon ne-
ked úgy, mint még soha, megmutas-
sa élő, sokszínű arcát, megnyissa 
szemedet, füledet és szívedet, hogy 
be tudd fogadni Isten szavát. Igen, 
az Emmausz kurzuson te is végig-
járhatod az emmauszi utat a két ta-
nítvánnyal együt (vö. Lk 24), hogy 
neked is lángra gyúljon a szíved Is-
ten Igéjétől.

Ezen a kurzuson felismerheted, 
hogy az Igében maga a feltámadot 
Jézus van jelen, és ez után már te is 
vágyni fogsz rá, hogy hallgasd és ol-
vasd, ahogyan ő beszél hozzád! 

A kurzus témáiból :

– Az emmauszi út
– Az Ige hét képe
– Az Ige hét hatása
– Szövetségkötés az Igével
– Izrael zsinagógája
– Emmauszi Eucharisztia

 Lelkipásztor
Récsei Norbert atya

 Kurzusigazgató
Joanovits Róbert, Obo

 Koordinátor
Frantsik Ferenc

 Időpont
2017. március 1–április 12., ham-
vazószerdától nagyszerdáig hetente:

március 1., 8., 15., 22., 29
április 5., 12.

Szerdánként 18:30-tól 21:00-ig.
Gyülekező 18:15-től.

 Helyszín
A velencei plébánia közösségi háza 
(Fő u. 70.) és az újtelepi templom 
közösségi terme (Zárt u., Szt. Erzsé-
bet tér).

 Hozzájárulás
3000 Ft, amit a helyszínen, regiszt-
rációnál lehet fzetni, akár részletek-
ben is. Ez a technikai költségek egy 
részét fedezi.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési 
lap leadásával lehet a plébánosnál 
vagy a koordinátornál, illetve inter-
neten is:
www.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról is letölt-
hető.

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy
e-mail címet mindenképpen adj 
meg, hogy visszajelzést tudjunk 
adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha 
visszajelzés nem érkezik hozzád, 
kérlek, érdeklődj a határidő utáni 
napokban. Ha jelentkeztél, de vala-
mi miat mégsem tudsz részt venni, 
kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kur-
zuson végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2017. március 1. – legkésőbb az első 
kurzusalkalommal.

 További információ
A koordinátornál : 

 frantsik.ferenc@gmail.com 
 +36 20 3160095

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitot szívedet

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