
„Én azért jöttm, hoo élttük  
ltotn és bőségbtn ltotn…” 
• Jn 10,10

Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről 
és a Te életedről szól, amit az Ő gondvi-
selő szeretetével eltervezett Ezeken az 
alkalmakon Istennel együt járva átél-
heted előadásokon, imán, énekeken, 
gyakorlatokon és közös megtapasztalá-
sokon keresztül, miről is szól ez a kur-
zust

„Én már mtgtértként vtttm részt a kur-
zuson, azonban to mélytbb mtgtérő-
ként távozhatam úo, hoo Isttn mtg-
trősítttt btnntm azt, hoo mtnnyirt 
szükségtm van Rá és hoo ha Ő ntm él 
btnntm, nincs éltttm. Isttn mtgmutata,  
hoo mindig van több és sostm tlégtdht-
ttk mtg a Sztrttttévtl, mivtl arra hív, 
hoo tort jobban mtgismtrjtm Őt.” 
(Benedek) 

„Látam Isttnt tlőtt is, dt tz ntm 
volt különöstbb dolog. It mtgtanul-

tam Isttn bthívni az éltttmbt. Most már  
ntm csak látom. Vtlt éltk, vtlt léltgztm,  
Őt btszéltm. Az Új éltt során a hittm új 
formát, mélységtt és tartalmat kapot, 
amintk a oümölcst to darabka mtnny-
ország it a Földön. Isttn nálad is kopog-
tat, otrt nyissunk ajtót ntki toütt” 
(Eszter) 

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 az életedben a közös-

séged és az Egyház? 

 Kurzusigazgató
Tarjányi Anita

 Koordinátor
Matolcsy Katalin

 További szolgálók
A Noé Bárkája iskolaközösség egyete-
mista és idősebb tagjai

 Időpont
2018t szeptember 24-től nyolc héten át 
minden hétfő este 18 órától (vagyis: 
szeptember 24., október 1., 8., 15., 
22., 29., november 5., 12.)t Az alkal-
mak várhatóan este 21 órakor érnek vé-
gett

 Helyszín
Szeged, Katolikus Ház 
6720 Szeged, Dugonics tér 12t
htp://kathazthu

 Hozzájárulás
2000 Ft, amit a helyszínen a 2t alkalom 
kezdetekor kérünk fzetnit

Az összeg a kurzus technikai költségeit 
fedezit

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni előre az alábbi módokon le-
het, de az első – bemutató –  alkalomra 
várunk minden kedves érdeklődőt, ahol 
az este végén szintén lehet még regiszt-
rálnit

Előre jelentkezni a kitöltöt jelentkezési 
lap leadásával lehet a koordinátornál :

–  E-mailben:
Matolcsy Katalin
matolcsytkatalin96@gmailtcom 

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandrastujevangelizaciothu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető let

 Kérjük, jelentkezz időben! 

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

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson 
minden alkalommal jelen tudsz lennit

 A kurzusra egyetemisták (18–28 év 
közötiek) jelentkezését várjuk!

 Jelentkezési határidő
2018t szeptember 21t

 További információ
További információk a koordinátornál:
Matolcsy Katalin  +3630 941 3913

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– nyitot szívet
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