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

Az Istennel való találkozásból és a vele 
való megismerkedésből fakad a boldog 
élet.

Istent meg lehet ismerni. Ő nem egy hall-
gatag valaki, hanem egy beszédes sze-
mély, akinek van mondanivalója. Életadó 
mondanivalója. Hallod, hogy Isten beszél 
hozzád? Jézus Isten hozzánk intézett  sza-
va. Az Emmausz kurzus megismerkedés 
Isten szavával – Isten Igéjével –, hogy 
életet adjon számunkra az olvasása, hall-
gatása, követése, életre váltása által.

A kurzuson végigjárjuk a Jeruzsálemtől 
Emmauszig vezető utat, hogy nekünk is 
lángra gyúljon a szívünk Isten Igéjének 
tüzétől. Ez a kurzus megváltoztatja a kap-
csolatunkat az Igével. Ha még nem olva-

sod naponta, vagy ha úgy érzed, 
nem érted, amit olvasol, vagy nem 

ismered eléggé az Igét, gyere el! Vá-
runk! Isten Igéje ezen a kurzuson a te 
szívedet is lángra tudja gyújtani, mivel 
hordozza Istent.

A kurzus témáiból:

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

 Kurzusigazgató
Répás Erika

 Koordinátor
Kalmár Eszter

 eszter9826@gmail.com
 +3630 6464683

 Házigazda
Égető Ildikó Anna

 eildiko@gmail.com
 6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu 87.

 Időpont
2019. november 8–10.

Kezdés pénteken 17 órakor. Befejezés va-
sárnap 15 órakor.

 Helyszín
Szent Benedek Leányai Társaság
6067 Tiszaalpár, Istvánújfalu 87.

Koordináták: 46.7779913, 19.9859306

A ház a 87-es számú tanya Tiszaalpár Ist-
vánújfalu körzetében.

 Szállás
A kurzus bejárós, szükség esetén szállást 
a vendégházban tudunk biztosítani, 
melynek költsége 2500 Ft/fő/éjszaka. 
Kérjük, hogy szállásigényedet a jelentke-
zési lapon jelezd!

 Hozzájárulás
8500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja az étkezést és a kurzus 

technikai költségeit. Ha anyagi gondod 
van, jelezd, találunk megoldást!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a házigazdánál.
–  Postai úton a házigazdának küldve.
–  E-mailben a koordinátor vagy a há-

zigazda címére küldve a beszkennelt 
vagy lefényképezett  jelentkezési lapot.

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

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust 
20 főtől rendezzük meg. Max. 30 főt tu-
dunk fogadni.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni. Ha jelentkez-
tél, de valami miatt  mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2019. november 3., vasárnap

 Mit hozz magaddal?
Teljes Szentírást és a nyitott  szívedet 😄

 Iktatószám/Azonosító
HU-19-28

EMMAUSZ kurzus

„Ugye lángolt a szívünk,  
mikor útközben  
beszélt hozzánk és  
kifejtette az Írásokat?”
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