
amit az Ő gondviselő szeretetével elter-
vezettt. Nem fogsz ezen a kurzuson 
semmi mást megtudni Istenről, csak a 
legfontosabbattt.

Ha kereszténynek tartod magad, még-
sem elégedsz meg a vasárnapi jellegű 
kereszténységgel ; ha jobban meg aka-
rod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fe-
dezni, milyen örömöt ad ő az életedbe; 
ha úgy érzed, lehúz a bűn; ha gyengé-
nek látod a hited; ha szeretnéd megtud-
ni, mit jelent találkozni Isten Lelkével ; 
ha magányos vagy keresztényként is; 
ha még nem vagy (teljesen) Istené, és 
szeretnél Istennel egy új életet elkezde-
ni, ez a kurzus neked szóltt.

Ezeken az alkalmakon Istennel együt 
járva tapasztalhatod meg előadásokon, 

kon keresztül, miről is szól ez a kurzustt.

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– Isten valóban gyermekeként szeret?
– Miért nem tapasztalod mindig ezt?
– Kicsoda Jézus Krisztus?
– Miért fontos a hited?
– Mi jelent a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életed-

ben a közösségednek és az Egyház-
nak? 

„Én azért jötttem, hoogy élttetük 
ltteogytten és bőségbtten ltteogytten…”
• Jn 10,10
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 Kurzusigazgató
Csiszér László

 Koordinátor
Tóthné Lőz Mária

 További szolgálók
A keceli Bartimeus Iskolaközösség tag-
jai és vendégek az országos iskolából

 Időpont
2017tt. május 8-tól nyolc héten át min-
den hétfő este 18 órától (vagyis: máj. 
8., 15., 22., 28. és jún. 5., 12., 19., 26.)tt. 

Az alkalmak várhatóan este 20tt.30-kor 
érnek végettt.

 Helyszín
6237 Kecel, Szabadság tér 17

IItt. János Pál Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda

 Hozzájárulás
2000 Ft, amit a helyszínen a 2tt. alkalom 
kezdetekor kérünk fzetnitt.

Ez az összeg a kurzus technikai költsé-
geit fedezitt.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni lehet előre is az alábbi mó-
dokon, de az első – bemutató –  alka-
lomra várunk minden kedves érdeklő-
dőt, ahol az alkalom végén szintén le-
het még jelentkeznitt.

Előre jelentkezni a kitöltöt jelentkezési 
lap leadásával lehet a koordinátornál :

–  Postán: Tóthné Lőz Mária
6237 Kecel  Mozgó utt. 18tt.

–  E-mailben: 
laszlott.csiszer@gmailtt.com 

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandrastt.ujevangelizaciott.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető lett.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosantt. Ha jelentkeztél, 
de valami miat mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
minden alkalommal jelen tudsz lennitt.

 Jelentkezési határidő
A kurzust akkor indítjuk el, ha 10 elő-
zetes jelentkező van 2017tt. május 1-igtt.

 További információ
Érdeklődni a koordinátornál vagy az 
igazgatónál : 

– Tóthné Lőz Mária  +3630 3880942
–  Csiszér László  +3630 9735978

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