 7 fiatal

 Buzdítás

A kurzus hét személyt vizsgál az evangéliumokból, akikben az a közös, hogy fiatalok és mind találkoznak Jézussal:

„Nagyon megérintett az összes fiatal képe.
Talán mindegyikkel azonosulni tudtam, de
a leginkább János Márk személye talált.

–
–
–
–
–

Pállal kölcsönösen egymás lelkébe tiportak.
Hosszú évekig teljesen elkülönülve egymástól… Pál a börtönben kéreti Márkot is, és
Márk eleget tesz a kérésnek, elviszi az
evangéliumát ahhoz, aki a porig alázta
rengeteg ember előtt, aki szinte kitagadta
a keresztények köréből…

a naimi özvegy fia;
Salomé, Heródiás lánya;
az ifjú az öt kenyérrel és a két hallal;
a gazdag ifjú;
az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Getszemáni kertből;
– az ajtónálló lány; végül pedig
– a fehér ruhába öltözött ifjú az üres sírnál.
Ők mind fiatalok, a jövő még előttük állt,
még formálódás alatt álltak. Mindegyikük
találkozott az evangéliummal és mind
más választ adott rá. A kurzuson feltárjuk e válaszokat és ezek fontosságát,
hogy ráébredjünk, nekünk is találkoznunk érdemes az Úrral és az életünk a
válaszunktól függ.

A kurzus végén rádöbbentem Jézus bízik
bennem, hogy én is meg tudom tenni ezeket a lépéseket és a bizalma erőt adott!
Gyümölcsei már a kurzus után 2 héttel
vannak!”
Jakab Johanna

 Fiataloknak
Figyelem! A kurzust csak fiataloknak
tartjuk: olyan 18 év és 35 év közötti lányoknak és fiúknak, akik még a fiatalság
életritmusával élnek.

 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Kalmár Eszter

ni. Ez magában foglalja az étkezéseket és
a technikai költségeket.
Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány
miatt ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával lehet:
–  E-mailben:
Kalmár Eszter
eszter9826@gmail.com
–  Honlapon (regisztrálva):
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Időpont

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

2019. február 22–24.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
20 főtől rendezzük meg és max. 28 résztvevőt tudunk fogadni.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken
17.30-tól, kezdés 18 órakor. Befejezés vasárnap 15 órakor.

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy
visszajelzést tudjunk adni a kurzussal
kapcsolatosan. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, kérlek, érdeklődj a határidő
utáni napokban. Ha jelentkeztél, de valami miatt mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!

 Szállás

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

 Helyszín
Szeged-Szőreg,
Alexandriai Szent Katalin Plébánia

A kurzus bejárós.
Távolról érkezők számára szállást – korlátozott számban – családoknál tudunk
igény esetén biztosítani. Kérünk, hogy
szállásigényedet a jelentkezési lapon előre jelezd!

 Hozzájárulás
A kurzus egyetemistáknak kedvezménynyel 4000 Ft, már dolgozók számára pedig 6000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizet-

 Jelentkezési határidő
2019. február 15., péntek

 További információ
További információ a koordinátortól:
 eszter9826@gmail.com
 +3630 6464-683

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és a nyitott szíved

