 Kurzusigazgató

 Jelentkezés

Joanovits Róbert, Obo

Jelentkezni a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál.
–  E-mailben a koordinátor címére
küldve a beszkennelt vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  Leggyorsabban a honlapon:
https://szentandras.ujevangelizacio.hu

 Koordinátor
Zámbó Anikó
 vidor3@gmail.com
 +3630 652 3709

 További szolgálók
A legújabb budapesti iskolaközösség fiatal tagjai.

Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és a Te életedről szól, amit
az Ő gondviselő szeretetével eltervezett. Ezeken az alkalmakon Istennel
együtt járva átélheted előadásokon, imán,
énekeken, gyakorlatokon és közös megtapasztalásokon keresztül, miről is szól ez
a kurzus: újrakezdeni Istennel az életed.
Kelj fel, új nap virrad rád!
„A kurzus folyamán egyre jobban belemerültünk Isten szeretetébe. A Szentlélek kiáradásakor pedig tapintható volt a jelenléte és túláradó öröm töltött el. Ez még másnap is látszott. Olyanok voltunk, mint akik
átmúlatták az éjszakát.” (Á. K.)
„A közbenjáró imánál felforrósodott, szinte
égett a tenyerem, s olyan üzenetet kaptam,
amire leginkább szükségem volt.” (S. N.)

–
–
–
–
–
–
–
–

„Én azért jöttem, hogy életük legyen
és bőségben legyen…”
• Jn 10,10

 A kurzusra 18–35 év közöttiek jelentkezését várjuk!

 Időpont

 Figyelem! Az előírások szerint a kurzuson csak védettségi igazolvánnyal lehet
részt venni.

2021. június 18–20.

 Kérjük, jelentkezz időben!

A kurzus pénteken 17.30-kor kezdődik.
Befejezés vasárnap 15 órakor.

 Kérjük, hogy e-mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tudjunk
adni a jelentkezési határidő után.

 Helyszín
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?
Mit jelent a megtérés?
Miért Úr Jézus?
Ki az a Szentlélek?
Miért lényeges az életedben a közösséged és az Egyház?

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

Szent István Bazilika
1051 Budapest, Szent István tér 1.

 Szállás

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

 Mit hozz magaddal?

A kurzus bejárós!

– Bibliát,
– védettségi igazolványt,
– és leginkább nyitott szívet!

 Hozzájárulás

 Iktatószám/Azonosító

9000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen, regisztrációnál kérünk fizetni. Ez
magában foglalja az étkezéseket és a
technikai költségeket.

HU-21-4

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány
miatt ne maradjon senki távol!

 Jelentkezési határidő
2021. június 11., péntek

 További információ

