
Az Új élet Krisztusban kurzus Is-
tenről és a Te életedről szól, amit az 
Ő gondviselő szeretetével eltervezett.  
Ezeken az alkalmakon Istennel együtt. 
járva átélheted előadásokon, imán, éne-
keken, gyakorlatokon és közös megta-
pasztalásokon keresztül, miről is szól ez a 
kurzus: újrakezdeni Istennel az életed  
Kelj fel, új nap virrad rád!

Korábbi kurzusrésztvevőktől:

„A kurzus folyamán egy�regy jobban begylegymegy-
rültünk Istegyn szegyregytegytébegy. A Szegyntlélegyk ki-
áradásakor pegydig tapintható volt a jegylegynlé-
tegy és túláradó öröm töltött  egyl. Ez még más-
nap is látszott . Olyanok voltunk, mint akik 
átmúlatt ák az éjszakát.” (Á  K )

„A közbegynjáró imánál fegylforrósodott , szintegy  
égegytt  a tegynyegyregym, s olyan üzegynegytegyt kaptam, 
amiregy legyginkább szükségegym volt.” (S  N )

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 közössé-

ged és az Egyház?

„Én azért jött egym, ho� élegytük legy�egyn 
és bőségbegyn legy�egyn…” 
• Jn 10,10

 Kurzusigazgató
Kármán Krisztina

 Koordinátor
 Ördög Tibor 

 tordog5@gmail com
 +3620 326 6682 vagy Ördögné Edit 
+3630 506 5960

 További szolgálók
A pomázi Százötvenhárom iskolaközös-
ség tagjai 

 Időpont
2022  november 18–20  (péntek-vasárnap)

Gyülekező, regisztráció kezdete péntek 
17 30 órától, kezdés 18 órakor  Befejezés 
vasárnap 14 órakor 

 Helyszín
Pomáz, Szent István Király Plébánia kö-
zösségi terme

2013 Pomáz, Iskola utca 1 

 Szállás
A kurzus bejárós 

 Hozzájárulás
8000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a hely-
színen, regisztrációnál kérünk fizzetni  Ez 
magában foglalja az étkezéseket (péntek 
vacsora, szombat reggeli, ebéd, vacsora és 
vasárnap reggeli és ebéd) és a technikai 
költségeket 

Ha anyagi gondod van, jegylegyzd, pénzhiány 
miatt  negy maradjon segynki 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 visszajel-
zés nem érkezik hozzád, érdeklődj a ha-
táridő utáni napokban  Ha jelentkeztél, 
de valami miatt. mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni 

 Jelentkezési határidő
2022  november 11 

 Mit hozz magaddal?
– Jegyzetfüzetet, 
– tollat, 
– teljes Szentírást 

 Iktatószám/Azonosító
HU-22-42

 További információ
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