 Kurzusigazgató

 Jelentkezés

Mózsa Veronka Hajnal

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  Személyesen Gaál Sándor plébánosnál (misék után, hivatali időben).
–  E-mailben a tvvu.szombathely@gmail.com címre küldve a beszkennelt
vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  Leggyorsabban a honlapon (regisztrálva):
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Koordinátor
Varga Anna
 +36202837917
 tvvu.szombathely@gmail.com

 További szolgálók

2020. március 27–29.
Szombathely

A zalaegerszegi „Hegyre Épült Város” iskolaközösség, és a szombathelyi „Te vagy
városunk Ura” szolgálat tagjai.

 Időpont
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken
17 órától, kezdés 17:30-kor. Befejezés vasárnap 14 órakor. Esténként kb. 21 óráig
tart a kurzus.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy email címet mindenképpen 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!

 Helyszín

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

A szombathely-oladi Batthyány templom
9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 32.

 Jelentkezési határidő

2020. március 27–29.

„Én azért jöttem, hogy életük
legyen és bőségben legyen…”
• Jn 10,10
Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és
a Te életedről szól, amit az Ő gondviselő
szeretetével eltervezett. Nem fogsz ezen a
kurzuson semmi mást megtudni Istenről,
csak a legfontosabbat.
Ha kereszténynek tartod magad, mégsem
elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd fedezni, milyen
örömöt ad ő az életedbe; ha úgy érzed,
lehúz a bűn; ha gyengének látod a hited;
ha szeretnéd megtudni, mit jelent találkozni Isten Lelkével; ha magányos vagy
keresztényként is; ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új
életet elkezdeni, ez a kurzus neked szól.
Ezeken az alkalmakon Istennel együtt 
járva tapasztalhatod meg előadásokon,

imán, énekeken, gyakorlatokon,
a közösen megtapasztaltakon keresztül, miről is szól ez a kurzus.
Gyere el, ha szeretnéd megtudni:
– Milyen ajándékot szánt Isten a számodra?
– 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 a szerepe az életedben
a közösségednek és az Egyháznak?
Isten már olyan rég óta készítget neked
egy ajándékot és vágyva vár arra, hogy
végre átadhassa neked!

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
18 főtől 30 főig rendezzük meg.

 Szállás

2020. március 20.

A kurzus alapvetően bejárós, igény esetén, plusz költségért szállást tudunk biztosítani (egyeztetés a koordinátorral).

 Mit hozz magaddal?

 Hozzájárulás

 Iktatószám/Azonosító

A Szombathely-Oladi Plébánia támogatásának köszönhetően 2500 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk fizetni. Ez magában foglalja az
étkezéseket és a technikai költségeket.

HU-20-11

Teljes Szentírást és a nyitott szíved!

 További információ

