Az Új élet Krisztusban kurzus Istenről és a Te életedről szól, amit az
Ő gondviselő szeretetével eltervezett.
Nem fogsz ezen a kurzuson semmi mást
megtudni Istenről, csak a legfontosabbat,
az örömhírt.
Ha kereszténynek tartod magad, mégsem
elégedsz meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel; ha jobban meg akarod ismerni 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 találkozni Isten Lelkével; ha magányos vagy
keresztényként is; ha még nem vagy (teljesen) Istené, és szeretnél Istennel egy új
életet elkezdeni, ez a kurzus neked szól.
Ezeken az alkalmakon Istennel együtt 
járva tapasztalhatod meg előadásokon,
imánkon, énekeken, gyakorlatokon, a közösen megtapasztalt találkozás élményeken keresztül, mit is készített neked Is-
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ten: amit már olyan régóta szeretne neked átadni.
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?
– Mi jelent a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életedben
a közösségednek és az Egyháznak?
Örök szeretettel szeretlek téged.
• Jer 31,3
A kurzust elsősorban a szőregi és deszki
plébániának szervezzük, de örömmel és
szeretettel látunk minden környékbelit,
aki Isten meghív.

Előre jelentkezni a kitöltött jelentkezési
lap leadásával lehet a plébánosnál vagy a
koordinátornál:
–  Szőregiek számára személyesen a
plébánosnál vagy Deszkiek számára
személyesen a koordinátornál.
–  E-mailben a koordinátor címére
küldve a beszkennelt vagy lefényképezett jelentkezési lapot.
–  Leggyorsabban a honlapon:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
10 előzetes jelentkezőtől indítjuk el.

2022. október 5-től nyolc héten át minden szerda este 18 órától (október 5., 12.,
19., 26., november 2., 9., 16., 23.). Az alkalmak várhatóan este 21 órakor érnek véget.

 Kérjük, hogy telefonszámot vagy email címet mindenképpen adj meg, hogy
visszajelzést tudjunk adni. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban. Ha jelentkeztél,
de valami miatt mégsem tudsz részt venni, kérünk, időben jelezd!

 Helyszín

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni.

Szeged-Szőreg,
Alexandriai Szent Katalin Plébánia
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 Hozzájárulás
2000 Ft, amit a helyszínen a 2. alkalom
kezdetekor kérünk fizetni. Ez az összeg a
kurzus technikai költségeit fedezi.
Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány
miatt ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni lehet előre is az alábbi módokon, de az első – nyitott, bemutató – alkalomra várunk minden kedves érdeklődőt, ahol az alkalom végén szintén lehet
még jelentkezni.

 Jelentkezési határidő
2022. október 2., vasárnap dél

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