
Isten jelen van az életedben és 
szeretne téged megajándékozni. 
Ez az ajándék egy életre szól. 
Jelentkezz az Új élet Krisztus-
ban kurzusra és tudd meg mit je-
lent:

• átélni az Atya szeretetét,
• találkozni Jézus Krisztussal a 

Megváltóval,
• megtapasztalni a Szentlélek 

tüzét, és
• a közösségben átélni, hogy 

Krisztushoz tartozom.

Várunk szeretetteel!

Hozd magaddal a testvéreidet, barátaidat, 
ha van, akkor a közösséged tagjait. Ha 
már nem tartozol a 15-25 éves korosztály-
ba, hívd meg a hitteanosaidat, ministrán-
saidat.

A kurzus a szokottenál egy nappal hosz-
szabb, amely a kiscsoportos beszélgetése-
ket, a közös játékot és a szilveszteri ün-
neplést foglalja majd magában.

„De mégis, Uram, atyánk va� 
te! Mi va�unk az a�ag, és te a 
formálónk, kezed alkotása va-
�unk mindannyian.” (Iz 64,7)

„Ne vond kétségbe soha, bármi történjen 
is. Minden egyes helyzetben végtelenül 
szeretette vagy.” (Ferenc pápa Christus Vi-
vit 112.)

Korábbi kurzusok résztvevőitől :

„A kurzus folyamán e�re jobban beleme-
rültünk Isten szeretetébe. A Szentlélek ki-
áradásakor pedig tapintható volt a jelenlé-
te és túláradó öröm töltött  el. Ez még más-
nap is látszott . Olyanok voltunk, mint akik  
átmúlatt ák az éjszakát.” (Á. K.)

„A közbenjáró imánál felforrósodott , szinte  
égett  a tenyerem, s olyan üzenetet kaptam,  
amire leginkább szükségem volt.” (S. N.)

 Kurzusigazgató
Kovács Zoltán atya

 Koordinátor
Mészáros Alexa
 meszarosalexa2002@gmail.com

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai és az A!generációs fiaatalok.

 Időpont
2022. december 29-2023. január 1. (csü-
törtök-vasárnap)

Gyülekező, regisztráció kezdete csütörtök 
16.00 órától. Befejezés vasárnap 14 óra-
kor.

 Helyszín
A kisteleki Szt. István plébánia

6760 Kistelek, Bercsényi u. 5.

 Szállás
Magyarok Nagyasszony Plébánia

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 138.

 Hozzájárulás
18.000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fiazet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket 
(reggeli, ebéd, vacsora) és a technikai 
költségeket.

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

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

küldve a beszkennelt vagy lefényképe-
zette jelentkezési lapot.

–  Leggyorsabban a honlapon: 
httep://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 miatte mégsem tudsz részt ven-
ni, kérünk, időben jelezd!

 Akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig 
jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2022. december 22.

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

 További információ
Mészáros Alexa +36 20 3177641

Kovács Zoltán atya +36 70 3328187
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