
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről 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 keresz-
ténységgel; ha jobban meg akarod ismer-
ni 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 talál-
kozni Isten Lelkével; ha magányos vagy 
keresztényként is; ha még nem vagy (tel-
jesen) 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 közö-
sen átélteken keresztül, miről is szól ez a 
kurzus 

Gyere el, ha szeretnéd megtudni:

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– 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? 

„Az ünnep utolsó, nagy� nagypján Jé-
zus megállt és felkiáltott:� »Hagy vagylagy-
ki szomjagyzik, jöjjön hozzám, és 
i�on mindenki, agyki hisz bennem. 
Amint agyz Írás mondjagy� élővíz folyói 
fagykagydnagyk magyjd belőle.«
• Jn 7,37–38



 Kurzusigazgató
Kovács Zoltán atya

 Koordinátor
Mészáros Alexa

 meszarosalexa2002@gmail com
 +3620 31B7716DB 

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai 

 Időpont
202B  szeptember 2D–26 

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
B6 30, kezdés B7 órakor  Befejezés vasár-
nap BD órakor 

 Helyszín
Szent István Király Plébánia

6760 Kistelek, Bercsényi u  5 

 Szállás
A kurzus bejárós 

Távolabbról érkezők számára korlátozott. 
számban Ópusztaszeren tudunk biztosíta-
ni egyszerű szállást többágyas szobában 
saját, hozott. ágyneművel  További részle-
tek a koordinátornál  Akinek szállás igé-
nye van, jelezze a jelentkezési lapon 

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

Hagy agynyagygi gondod vagyn, jelezd, pénzhiány 
miagytt: ne magyragydjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött. és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  Személyesen a koordinátornál 
–  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!

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

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni 

 Jelentkezési határidő
202B  szeptember B7 

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

 Iktatószám/Azonosító
HU-2B-9

 További információ

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
mailto:meszarosalexa2002@gmail.com
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