
ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN KURZUS
GYŐRBEN

2016.04.28-30. 

. 

Jézusról és az örömhíréről szól. Semmi mást nem lehet a kurzuson megtudni Istenről,
csak a legfontosabbat.

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 Isten Lelke távoli,
 ha magányos (keresztény) vagy,
 ha még nem vagy (teljesen) Istené,
 ha szeretnél mély, személyes kapcsolatba lépni Istennel, 
 ha szeretnél Istennel új életet elkezdeni. 

Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból, hogy valósággá váljon
benned, amiről szól a kurzus.

A kurzus témái:
- 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.

„Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek. ” /Ez 36,26./

Kurzusigazgató: Kovács Éva

Koordinátor: Szabó Attila
Időpont: 2017. április 28. péntek 16:30-tól, április 30. vasárnap 14:00-ig tart.

Helyszín: 9026 Győr, Damjanich u. 58. Szent László Katolikus Szakkollégium
Szállás: A kurzus bejárós!

Hozzájárulás: Résztvevők hozzájárulása: 5500,- Ft, (egyetemistáknak, – a Győri Római Katolikus 
Egyetemi Lelkészség támogatásával – 3300,- Ft), amit a kurzus kezdetekor a helyszíni 
regisztrációkor kérünk fizetni. 

https://www.facebook.com/Gy%C5%91ri-R%C3%B3mai-Katolikus-Egyetemi-Lelk%C3%A9szs%C3%A9g-267752413259573/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Gy%C5%91ri-R%C3%B3mai-Katolikus-Egyetemi-Lelk%C3%A9szs%C3%A9g-267752413259573/?ref=page_internal


Az összeg magában foglal: 2 ebédet, 2 vacsorát, 2 reggelit, valamint a kurzus technikai 
költségeit.

Jelentkezés: Honlapon (regisztrálva): http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
E-mailben: szentandraskurzus.gyor@gmail.com 
Jelentkezési lap az előbbi honlapról tölthető le. 

Jelentkezési határidő: 2016. április 22. szombat Kérjük, jelentkezz időben!

További információ: Szabó Attila – szentandraskurzus.gyor@gmail.com Tel: +36-70/50-987-40

Hozz magaddal: Nyitott szívet! Teljes Szentírást!        Iktatószám/Azonosító: HU-17-22
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