
Szeretetteel hívunk a Szent Gellért 
Katolikus Iskolai Főhatóság taná-
rainak szerveződő első lelkigyakorlatra. 
Most először tudunk találkozni egy ilyen 
nagyböjti lelki hétvégén.

A lelkigyakorlatra a Szent András Evan-
gelizációs Iskola szegedi önkéntes csapa-
tát hívtuk meg, akik az „Új élet Krisztus-
ban” kurzust fogják nekünk megtartani.

A lelkigyakorlat témája a krisztusi öröm-
hír dióhéjban: mitől vagyunk mi keresz-
tények, azaz Krisztusra hasonlítók?

Ez a kurzus neked szól, ha keresztény 
vagy, de nem elégszel meg a vasárnapi 
jellegű kereszténységgel; ha jobban meg 
akarod ismerni Jézust; ha fel szeretnéd 
fedezni, mi az öröm Istenben; ha úgy ér-
zed, lehúz a bűn; ha gyengének látod a 
hited; ha szeretnéd megtudni, mit jelent 
találkozni Isten Lelkével; ha magányos 
vagy keresztényként; ha még nem vagy 

(teljesen) Istené, és szeretnél Is-
tennel egy új életet elkezdeni!

A lelkigyakorlat előadásokból, imákból, 
énekekből, gyakorlatokból áll – nem csu-
pán hallgatásból, hanem részvételből – 
hogy felfedezzük, mit készítette nekünk 
Isten.

Gyere el, ha szeretnéd megtapasztalni :

– Milyen ajándékot szánt Isten a szá-
modra?

– Isten valóban gyermekeként szeret?
– Miért nem tapasztalod mindig ezt?
– Kicsoda Jézus Krisztus?
– Miért fontos a hited? Mi a megtérés?
– Miért Úr Jézus?
– Ki az a Szentlélek?
– Miért lényeges a szerepe az életedben 

a közösségednek és az Egyháznak?

Örök szeretetteel szeretlek téged,
azért vonzottealak ke�elemmel.
 • Jer 31,3

 A lelkigyakorlat vezetője 
Gyuris Gellért

  jobel@ujevangelizacio.hu
 +3630 380 8472

 Koordinátor
Répás Erika

  rerika09@gmail.com 
 +3630 727 4479

 Előadók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai.

 Időpont
2023. február 24–26.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés va-
sárnap 14 órakor.

 Helyszín
Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház
6781 Domaszék, külterület
46.2532221, 20.0252586

 szeged-csanad.hu/lelkigyakorlatos-haz

 Szállás
A lelkigyakorlat bennlakásos. A szállás 
négyágyas szobákban lesz folyosói zu-
hanyzóval. Ágyneműt nem kell hozni.

 Hozzájárulás
A lelkigyakorlat szállás és étkezési költ-
ségvonzatát ajándékba adja a Kateketikai 
Intézet. 
Csupán egy 5000 Ft-os regisztrációs díjat 
kérünk jelentkezéskor a SZEKI számlájá-

ra (1177357005-2670757390-0070007000) utal-
ni „támogatás pasztorális programra” 
közleménnyel.

A hozzájárulás mértéke szabad. Ha anyagi  
gondod van, jelezd, pénzhiány miatte sem-
miképp ne maradj távol! Persze, ha szeret-
nél magasabb összeggel is hozzájárulhatsz.

 Regisztráció
Regisztrálni ezen az űrlapon lehet:
htteps://forms.gle/fe7t13tdvz7yrfH49 

A QR-kód is erre az űrlapra  
vezet.

 A regisztrációt követően a koordinátor 
vagy a lelkigyakorlat vezetője felhív tele-
fonon, hogy röviden megismerkedjetek.

 Ne feledd el a regisztrációs díjat!

 Kérjük, jelentkezz időben! A lelkigya-
korlatot 15 főtől rendezzük meg és max. 
25 főt fogadunk.

 Ha jelentkeztél, de valami miatte még-
sem tudsz részt venni, kérünk, jelezd!

 Kérünk, akkor jelentkezz, ha végig je-
len tudsz maradni.

 Regisztrációs határidő
2023. február 16. csütörtök

 Mit hozz magaddal?
– Törölközőt.
– Benti cipőt vagy papucsot.
– Saját teljes Szentírást.

 További információ
Keresd a koordinátort vagy a lelkigyakor-
lat vezetőjét!
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