
„Én azért jöttem, hogy� éltük 
l�n és bőségbn l�n…” 
• Jn 10,10

Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és 
a Te életedről szól, amit az Ő gondviselő 
szeretetével eltervezett.� Ezeken az alkal-
makon Istennel együtt. járva átélheted 
előadásokon, imán, énekeken, gyakorla-
tokon és közös megtapasztalásokon ke-
resztül, miről is szól ez a kurzus�

„Amikogyr mghívást kaptam a kurzusra, 
akkogyr tudtam, hogy� Istn valamit tartogygat 
számogymra. Azogynban sogyha nm gogyndogyltam 
bl abba, hogy� milyn mélységkig l tud 
vinni ngm Ő, aki ddig végig kísért az 
éltm, és mogyst vogylt lhtőségm Nki 
»ign«-t mogyndanogym arra az éltr, amly 
a valóságogys Élt. Thát � �szrű 
»ign«, és mgváltogyzogytte az éltm.” 
(Sebi) 

„Látteam Istnt lőtte is, d z nm 
vogylt különösbb dogylogyg. Itte mgta-

nultam Istn bhívni az éltmb. Mogyst 
már nm csak látogym. Vl élk, vl lélg-
zm, Őt bszélm. Az Új élt sogyrán a hitm 
új fogyrmát, mélységt és tartalmat kapogytte, 
amink a �ümölcs � darabka mnnyogyr-
szág itte a Földön. Istn nálad is kogypogygtat,  
�r nyissunk ajtót nki �ütte;” 
(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 közössé-

ged és az Egyház?

 Kurzusigazgató
Tarjányi Anita

 Koordinátor
Szűcs Sebestyén, Sebi

 szucssebi96@gmail�com 
 +3633023<=<3093

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai�

 Időpont
20=9� október 4–6�

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
=6�4<-től, kezdés =7�=<-kor� Befejezés va-
sárnap =< órakor�

 Helyszín
Alexandriai Szent Katalin Plébánia
677= Szeged-Szőreg, Szerb u� =6�

Szegeden, a Mars térről induló 60, 60Y, 
67, 67Y jelzésű buszok mennek oda�

 Szállás
A kurzus bejárós�

Távolról érkezők számára korlátozott. 
számban tudunk családoknál szállást biz-
tosítani�

 Hozzájárulás
4000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni� Ez 
magában foglalja az étkezéseket és a 
technikai költségeket�

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött. és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál�
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zett. jelentkezési lapot�

–  Leggyorsabban a honlapon: 
htt.p://szentandras�ujevangelizacio�hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le�

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
=< főtől rendezzük meg�

 Kérjük, hogy e-mail címet mindenkép-
pen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk 
adni� Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, 
érdeklődj a határidő utáni napokban� Ha 
jelentkeztél, de valami miatt. mégsem 
tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni�

 A kurzusra egyetemisták (=8–28 év kö-
zött.iek) jelentkezését várjuk!

 Jelentkezési határidő
20=9� szeptember 27�, péntek

 Mit hozz magaddal?
– Szentírást és nyitott. szívet 😄

 Iktatószám/Azonosító
HU-=9-2<

 További információ

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
mailto:szucssebi96@gmail.com

