
Ezen a kurzuson felfedezzük Máriában 
az evangelizátor példaképét, üdvtörté-
neti szerepét és helyét az egyházban. A 
kurzus Mária, Krisztus levele körül fo-
rog. Egy levél, melyet megkapunk, elol-
vasunk, és válaszolunk rá. Eközben ke-
zünkbe vesszük a Biblia máriás olvasa-
tának kulcsát.

Tegy�étegyk, amit mond!
•  (Jn 2,5)

A kurzus írója, Jose Prado Flores, a ta-
nítást a Szentírásra alapozta, illetve 
Szent VI. Pál pápa „Marialis cultus” 
apostoli buzdítására és Raniero Canata-
lamessa OFMCap: „Mária, az Egyház 
tükre” című könyvére.



Na�on jó volt látni Mária hegylyét Istegyn 
üdvösségtegyrvébegyn. Megygtalálni a megygfegylegy-
lő egy�egynsúlyt abban, ho� ho�an tisztegyl-
jegym őt. Engegym legynyűgözött  Mária igegynjegy !  
(Fürtös)

Tőlegym na�on távol állt Mária szegymélyegy, 
talán pont azért, megyrt negym tudtam egylfo-
gadni a litániák és a rózsafűzéregyk Mári-
áját. Degy megygértegytt egym, ho� Mária egygé-
szegyn más, ho� negykegym is olyanná kegyll 
válnom, mint ő, s negym csak negykegym, ha-
negym mindegynkinegyk, ho� Jézust adjuk a 
világnak. Ha Atyánk küld, s negym tudjuk 
a ho�ant, ő negykünk is azt mondja, mint 
Máriának: „a Szegyntlélegyk egyregyjegy száll rád". 
Megygértegytt egym Máriát, mint példát, mint 
nőt, mint Jézus egylső és legygtökélegytegysegybb 
tanítványát, aki őt mindegynhová egylkíséri 
és szüntegylegynül várja az ígéregytegyk begytegyljegy-
segydését. (Márti) 

 Kurzusigazgató
Bartha Angéla

 Koordinátor
Dr. Kassai Gábor

 Időpont
2020. október. 1–4.

Kezdés csütörtök este 18 órakor. Befeje-
zés vasárnap 16 órakor.

A kurzus egész nap, reggeltől estig tart 
rövid szünetekkel.

 Helyszín
Római Katolikus Plébánia
Szentes, Jókai u. 102-104.

 Szállás
A kurzus bejárós, a szervezők szállást 
nem tudnak biztosítani.

 Hozzájárulás
A program a „Szentes Jézus Szíve Egy-
házközösség Újraéledése c. pályázat 
2018-2020 EFOP 1.3.7-17-2017-000042” 
támogatásával valósul meg.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltött  jelentkezési lap 
leadásával lehet.

–  Személyesen a plébánosnál misék 
után és hivatali időben vagy postán:
Zsadányi József plébános
6600 Szentes, Jókai u. 104.

–  E-mailben:
sacerdos58@gmail.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
htt p://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

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

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

 Jelentkezési határidő
2020. szeptember 27.

 További információk
További információk a plébánostól 
vagy a koordinátortól kérhetőek:

 Zsadányi József +36 30 2796619

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

 Rendező
A kurzust a szentesi Jézus Szíve Plébá-
nia rendezi.

 Iktatószám/Azonosító
HU-20-30

 További információ
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