
Az Új élet Krisztusban kurzus Jé-
zusról és az Ő örömhíréről szól. 
Semmi mást nem lehet a kurzuson meg-
tudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? Neked,

– ha szeretnél Istennel egy új életet el-
kezdeni,

– ha az merül fel benned, hogy Isten tá-
vol van tőled,

– hogy megtudd, miért öröm Jézussal él-
ni,

– ha egy jó közösségben szeretnéd az Ő 
szeretetét megtapasztalni.

Miből áll? Előadásokból, imából, énekek-
ből és sok-sok gyakorlatból, közös ta-
pasztalatból, hogy valósággá váljon ben-
ned, amiről szól a kurzus.

A kurzus témáiból:

– Istennek ajándéka van számodra!

– Atyánk: Szeret engem? Miért 
nem mindig tapasztalom?

– Jézus: a teljes Megoldás
– Mi a hit és a megtérés? Hol a helye az 

életemben?
– Szentlélek: Az erő Lelke
– Az Egyház, mint közösség: hogy to-

vább növekedjünk.

Jézus mondja nekünk:

Ha valaki meghallja szavamat, és 
kinyitja nekem az ajtót, beme�ek… 
• Jel 3,20

Tanúságtétel:

„Megtapasztaltam, hogy� Istenben bízva a 
sötétségből a világogysságba juthatogyk úgy�, 
hogy� Ő visz a tenyerén. Bátogyrsággal és bé-
kével térek haza a kurzusról.”

„Isten e� na�ogyn úgyj ogyldalát mutattaa meg 
nekem és közelebb kerültem Hogyzzá. Ha 
meg akarogyd tudni mi az úgyj élet titka, �ere 
el és ismerd meg az élő Jézust!”

 Kurzusigazgató
Bartha Angéla SSS

 Koordinátor
Szabó Judit

 drszabo.judit.sara@gmail.com
 1024, Budapest, Keleti Károly utca 25.
 +36 30 6119214B4

 További szolgálók
A budapesti Új Aratás iskolaközösség tagjai.

 Időpont
2021. október B–10.

Regisztráció pénteken 17 órától, kezdés 
17.30-kor. Befejezés vasárnap 15 órakor.

 Helyszín
Józsefvárosi Szent József Római Katolikus 
Plébánia

10B2 Budapest, Horváth Mihály tér 7.

 Szállás
A kurzus bejárós.

 Hozzájárulás
5000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni. Ez 
magában foglalja az étkezéseket és a kur-
zus technikai költségeit.

Anyagi nehézségek miatta ne maradj ogytta-
hogyn, jelezd nekünk és szükség esetén közö-
sen keresünk megogyldást!

 Jelentkezési határidő
2021. október 1.

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  Postai úton a koordinátor címére.
–  E-mailben a koordinátor címére 

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zett  jelentkezési lapot.

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

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben!  Csak ak-
kor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen 
tudsz lenni!!!!

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, hogy 
visszajelzést tudjunk adni a kurzussal 
kapcsolatosan. Ha visszajelzés nem érke-
zik hozzád, érdeklődj a határidő utáni na-
pokban! Ha jelentkeztél, de valami miatt  
mégsem tudsz részt venni, kérünk, idő-
ben jelezd!

 Mit hozz magaddal?
– Teljes katolikus Bibliát.
– Nyitott  szívet.

 Iktatószám/Azonosító
HU-21-10

 További információ
Október még messzebb van, a kurzus 
megtartása (is) függ att ól, hogy milyen 
lesz a járványügyi helyzet, de ez a jelent-
kezéstől ne tartson vissza!

A járványügyi intézkedé-
sek a kurzusokra is vonat-
kozhatnak, ha a jelenlegi 
helyzethez képest válto-
zás történik, jelezzük a 
honlapon.
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