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 A Szentatya XVI. Benedek pápa a Hit Kapuja c. apostoli levele kapcsán a Hittani Kongregáció 
javaslataiban többek között ez olvasható: Elő kell segíteni, hogy a hívek fölfedezzék a keresztségkor kapott hit 
ajándékát és a róla való tanúságtétel felelősségét. Tudván, hogy a keresztény hivatás természete szerint 
apostolkodásra szóló meghívás” (IV/6). 

 
Egyházközségünkben, Szepsiben a Hit Éve kapcsán 2012. december 28.29.30-án, magyarországi és 

csallóközi animátorok vezetésével és az egyházközség lelkipásztori tanácsa tagjainak segítségével  Fülöp-kurzust 
szervezünk, amelyre ezennel szeretettel hívunk és várunk. 
 

Rád is gondoltunk, mivel ismerve hitbeli elkötelezettségedet, számítunk jövőbeli segítségeddel városunk 
és szűkebb pátriánk Krisztuskövetőinek újra evangelizálásában. 

 
Programunk: 
December 28. – péntek /16:00 – 21:00 (szentmise, közös foglalkozás – vacsora) 
December 29. – szombat /8:00 – 21:00 (közös foglalkozás, szentmise, ebéd, vacsora) 
December 30. – vasárnap / 8:00 – 14:00 (közös foglalkozás, 12:30 hálaadó szentmise, ebéd) 
 
A hálaadó szentmise főcelebránsa, Mons. Palánki Ferenc, egri segédpüspök, aki szentmise végén 

megáldja az Abaújszántói Borlovagok hozta Szent János napi bort. 
 
 

Mons. Gábor Bertalan                                                                      Fulajtár Jolán 
                            esperes plébános                                                                                   felelős szervező 

 
Részvételedet légy szíves jelezd – Fulajtár Jolán, 0911 52 06 23 vagy ful.jolan@post.sk 

 

MI A FÜLÖP KURZUS? 

Az életed romokban hever, s azt hiszed, hogy a 
homokból nem lehet várat építeni? Gyere és láss 
csodát!  

Fáradt vagy és csüggedt? Üresnek érzed magad? 
Erőtlenek a mindennapjaid? Gyere és telj el élettel!  

Boldog akarsz lenni, s már nem tudod, hol keresd? 
Gyere és találj rá!  

A Fülöp kurzuson Isten vár Rád! Találkozni akar Veled 
és személyesen bemutatkozni Neked, hogy ne ingadozz 
többé! Gyere és épülj fel szent templommá az Úrban (Ef 
2,21), Legyél Te is hegyre épült város! (Mt 5,14)  

A kurzus célja, hogy megismerd a Mennyei Atya 
minden értelmet meghaladó szeretetét, személyes 
kapcsolatba kerülj az Úr Jézussal és újjászüless a 
Szentlélekben, hogy a békesség Istene töltse be életed 
minden napját! 

Kiknek szól? Neked, 
• ha szeretnél keresztény lenni,  
• ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi 

keresztény,  
• ha még nem tudod, miért öröm Jézusnak élni,  
• ha már nem tudsz Jézusnak örülni,  
• ha szeretnéd Isten igazi arcát megismerni,  

• ha lehúz a bűn,  
• ha nem érted miért ujjongunk Húsvétkor,  
• ha hited talán kicsiny,  
• ha Isten Lelke távoli,  
• ha magányos (keresztény) vagy,  
• ha még nem vagy (teljesen) Istené,  
• és szeretnél Istennel egy új életet elkezdeni. 

 
Miből áll? 
Előadásokból, imából, rajzokból, énekekből és sok-sok 
gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy valósággá 
váljon, amit hallasz és látsz. Ez a kurzus nem a fejed 
felett fog elsüvíteni, hanem Rólad és Istenről fog szólni, 
csak nyitott és őszinte benső kell hozzá. 

„Íme, én behegesztem és meggyógyítom sebeit, 
meggyógyítom őket, és feltárom nekik a béke és 
biztonság kincsét.” Jer 33, 6  
 
Szállás:  
A kurzus bejárós.  
 
Minimális hozzájárulás: 10., Euró  
Ez magában foglalja a két vacsorát (péntek és szombat), 
a két ebédet (szombat és vasárnap), valamint a 
technikai költségeket. 

Jöjj, lássunk közösen csodát!  


