
Ennek az új kurzusnak a témája bár na-
gyon alapvető, mégis annyira elkerüli a 
fgyelmünket. Hogy Isten a boldogság-
ra alkotot bennünket, ez valahogy nem 
áll hitünk középpontjában. Pedig való-
jában mindenki a boldogságot keresi az 
életben.

Talán a húsvéti szenvedése miat látjuk 
mi keresztények Jézust sokkal inkább 
szomorúnak, meg nem értetnek, elha-
gyotnak, boldogtalannak, mint egy 
életvidám és boldog galileai Mesternek.

A keresztény eszményképünk is inkább 
a szenvedésre épül, mint a boldogság 
elérésére. Pedig Isten azért alkota az 
embert, hogy az boldog legyen: boldog, 
amint Ő, Isten boldog. A boldogság pe-
dig nem valami misztikus szellemi tö-
kéletesség, hanem egyszerűen csak bol-
dogság.

E kurzus a nyolc boldogságban rejlő jé-
zusi tanítást dolgozza fel, hogy rálel-
jünk, mitől volt Jézus boldog ember. Az 
ő életapasztalata és tanítása nem kon-

vencionális. Különleges. Meglepő és el-
lentétes a bevet emberi boldogságkere-
séssel. Csak olyan sokféleképpen ma-
gyarázták, túlozták vagy üresíteték ki, 
hogy már magunk sem értjük miről 
szólnak. Ez a kurzus bevezet a boldog-
mondások eredeti értelmébe, hogy mi 
magunk is a boldog Jézus tanítványaivá 
váljunk.

„Boldogok vaatok, szegények, 
mert tiétek Isten országa!”
• Lk 6,20

 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Strifer Ferencné Etuka

 Időpont
2018. október 5-7.

Kezdés péntek este 17 órakor. Befejezés 
vasárnap 17 órakor. 

A kurzus egész nap, reggeltől estig tart 
rövid szünetekkel.

 Helyszín
Páduai Szent Antal Plébánia
5600 Békéscsaba, Bartoss udvar 1.

 Szállás
A kurzus bejárós, szállást nem tudunk 
biztosítani.

 Hozzájárulás
A program az EFOP-1.3.7-17-2017-
000058 azonosítójú pályázat támogatá-
sával valósul meg.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap 
leadásával lehet.

–  Személyesen a plébánián misék 
után és hivatali időben.

–  E-mailben:
betezdacsoport@gmail.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, telefonszámot, vagy e-mail- 
címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni a kurzussal 
kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, de vala-
mi miat mégsem tudsz részt venni, ké-
rünk, időben jelezd!

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

 Jelentkezési határidő
2018. szeptember 30., péntek

 További információk
További információk a koordinátortól 
kérhetőek:

 +3620 9176765 Strifer Ferencné Etu

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

 Rendező
A kurzust a békéscsabai Páduai Szent 
Antal Plébánia rendezi.
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