
A kurzusról
Az Új Élet kurzus egyszerűen csak Jézusról és az 
örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a kur-
zuson megtudni Istenről, csak a legfontosabbat.

Kiknek szól? Neked,
– ha szeretnél keresztény lenni,
– ha több szeretnél lenni, mint vasárnapi keresz-

tény,
– 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, énekekből és 
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy 
valósággá váljon benned, amiről szól a kurzus. 
Ez a hétvége Rólad és Istenről szól.
Csak nyitot és őszinte szív kell hozzá. Ahhoz, 
hogy mindezt megtapasztald, a teljes hétvégén 
érdemes részt venni. 

A kurzus témáiból
– Istennek ajándéka van a számodra
– Isten : szeret, nem szeret?
– Mindig tapasztalom?
– Jézus : a húsvét megoldása
– Kell hinni?
– Mi, az hogy megtérni, és minek?
– Miért nevezzük Jézust Úrnak?
– Szentlélek : csak hab a tortán?
– Közösség és Egyház: hogy megmaradjunk és 

növekedjünk

Kurzusigazgató
Holczinger Gergely

Koordinátor
Makai Katalin

Időpont, Helyszín
2017. február 3-5.  Veszprém, Dózsa György u. 9.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17 óra-
kor. Befejezés vasárnap 14 órakor.

Információk
A kurzus helyieknek bejárós. Akinek van szállás 
igénye, kérjük jelezze. A kurzus reggel (szombat,
vasárnap) 8 órakor kezdődik és este kb. 21 óráig 
tart (péntek, szombat).

Hozzájárulás
5000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen 
regisztrációnál kell fzetni. Ez magában foglalja a
két vacsorát, két reggelit a szombati és vasárnapi
ebédet, és a technikai költségek egy részét.

Jelentkezés – 2017.01.27-ig
A jelentkezési lap leadásával:
– Regina Mundi Templom sekrestyéjében vagy
– e-mailben: szentandras.veszprem@gmail.com

További információ: 

– Makai Katalin: 20/411-9579

Hozz magaddal
– nyitot szívet
– teljes Szentírást

jegyzetfüzetet, tollat

ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN
kurzus – az örömhírről

Veszprém,
Regina Mundi Plébánia 

2017. február 3-5.
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