
Az Üdvtörténet kurzuson végignézzük 
Isten népe történetének nagy fejezeteit, 
de nem csupán azért, hogy biblikusan 
műveltek legyünk, hanem hogy meg-
értsük ezekben Isten üdvözítő tetteeinek 
motívumait és alapigazságait.

És miközben így szemléljük Ádámot, 
Ábrahámot, Mózest, Sámsont, Dávidot, 
a názáreti Jézust, Pált – mintegy észre-
vétlenül – magunk életét ismerjük föl 
Isten embereinek történetében: múl-
tunkat, jelenlegi helyzetünket, jövőnket 
– és legfőképpen Isten üdvözítő szán-
dékát ezekben. És Isten szándékát is-
merni saját magunkról jó és sok eset-
ben gyógyító. Milyen boldog az, aki 
úgy tud visszatekinteni életére, hogy az 
Úr életének aranyfonalát milyen egye-
nesen feszítettee ki!

Neked való ez a kurzus:

– ha nem érted az életed nehézségeit, 
– ha sokat siránkozol keserű élettea-

pasztalatod felette, 
– ha nem tudod, miért élsz, 

– ha keresed, „mit vár tőlem Isten?”, 
– ha szeretnéd megismerni a Szentírás 

ívét,
– ha megtértél, és szeretnél tovább lép-

ni…
Miből áll?

Előadásokból, imából, rajzokból, éne-
kekből és dinamikákból… és néhány 
meglepetésből!

„Az Istent szeretőknek minden a 
javukra válik.”
• Róm 8,28

 Kurzusigazgató
Beke Tünde-Lidia OSB obl.

 Koordinátor
Strifleer Ferencné Etuka

 Időpont
2020. jún. 23–28.

Kezdés kedd este 17 órakor. Befejezés 
vasárnap 15 órakor.

A kurzus egész nap, reggeltől estig tart 
rövid szünetekkel.

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

 Szállás
A kurzus bejárós, a járványhelyzet mi-
atte szállással nem lehet részt venni.

 Hozzájárulás
A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00058 
azonosítójú pályázat támogatásával va-
lósul meg.

 Jelentkezés és kapcsolat
Figyelem, a járványhelyzet miatt kizá-
rólag környékbelieket fogadunk a 
kurzuson!

Jelentkezni a kitöltötte jelentkezési lap 
leadásával lehet.

–  Személyesen a plébánián misék 
után és hivatali időben.

–  E-mailben:
betezdacsoport@gmail.com

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

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben!

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, 
de valami miatte mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

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

 Jelentkezési határidő
2020. június 16.

 További információk
További információk a koordinátornál :

 +3620 9176765 Strifleer Ferencné Etu

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitotte szíved

 Rendező
A kurzust a békéscsabai Páduai Szent 
Antal Plébánia rendezi.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-16

 További információ
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