
A kurzus a Szent András Evangelizációs 

Iskola Kecskeméti Iskolaközössége, 

valamint a VÁLASZ Szenvedélybeteg-

segítő és Drogprevenciós Központ – 

Konferencia és Missziós Centrum 

szervezésében valósul meg. 

 

 

A Kecskeméti Iskolaközösség (I. T. I.) 1 

az evangélium hirdetését a Szent András 

Evangelizációs Iskola 

(www.ujevangelizaco.hu) tagjaként végzi.  

 

 

Ha kurzusaink felkeltették 

érdeklődésedet, és szeretnél velünk 

találkozni,  

vagy 

hozzánk csatlakozni, jelentkezz! 

 

Információt a 06/30 849 01 22-es 

telefonszámon kérhetsz. 

Személyesen is találkozhatsz velünk 

minden páros héten, pénteken  

19. 00 órától 

Kiskunfélegyházán, a Jókai u. 30. szám 

alatt. 

 

Sok szeretettel várunk téged is! :) 

                                         
1 In memoriam Barna Ferenc Máté 

A VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és 

Drogprevenciós Központ – Konferencia 

és Missziós Centrum tevékenysége: 

 

Keresztény eszmeiségen nyugvó, igényes 

mentálhigiénés gondoskodás keretében 

az intézmény szeretetteljes elfogadáson 

alapuló légkörben arra törekszik, hogy a 

szakmai igényesség követelményén túl a 

segítséget kérők lelki, spirituális 

igényeire is tekintettel legyen, a lelki 

életben felmerülő kérdéseikre a 

Katolikus Egyház tanításával egybehangzó 

választ adjon, és segítséget nyújtson. A 

terápiának azonban nem célja és 

feltétele a vallási elköteleződés. 

 

A VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és 

Drogprevenciós Központ – Konferencia és 

Missziós Centrum missziós munkája során 

együttműködik a Szent András 

Evangelizációs Iskolával 

(www.ujevangelizaco.hu).  

 

További információt az intézményről a 

www.egeszsegdokk.hu/valasz-nappali-

intezmeny honlapon találsz, valamint a 

06/30 849 01 22-es telefonszámon 

kérhetsz. 

 

  Eucharisztia kurzus 
     2019. május 24-26. 

    Kiskunfélegyháza 

 

 

 

 

 

 

…”ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre.” 

      1 Kor. 11, 24 

 
 

VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő  

és Drogprevenciós Központ – 

Konferencia és Missziós Centrum 

Kiskunfélegyháza 

Jókai u. 30.  

6100 

http://www.ujevangelizaco.hu/
http://www.ujevangelizaco.hu/


A kurzus, a Szent Ignác Lelkiségi 

Iskola közreműködésével valósul meg. 
 

(http://szentignac.ujevangelizacio.hu/) 
 

A Szent Ignác Lelkiségi Iskolát Javier 

Silva Castaneda alapította 1999. január 1-

én, Guadalajara-ban (Mexikó, Jalisco 

állam). A guadalajarai érsek az Iskolát 

egyházi jóváhagyásban részesítette. Az 

Iskola nemzetközi, az egész világon 

szolgál. 
 

A kurzusról 
 

Eukarisztia kurzus (hétvége): 

Lelki élettel foglalkozó kurzus. 
 

1.- Bevezető 

2.- Előképek a Szentírásban  

3.- Jézus áldozata (szeretetből, értünk, 

bűneinkért, a mi válaszunk) 

4.- Az új szövetség – az egyház áldozata 

(hatásai életünkben) 

5.- Hogyan ünnepeljük az Eukarisztiát 

(liturgiamagyarázat) 

6.- Szövetségkötés (elköteleződés: Jézus 

arra hív minket, hogy vele szövetségben 

éljünk). 
  

Kurzusigazgató: 
 

Beke Tünde-Lídia OSB OBL. 

Lelkipásztor: 
 

Zsadányi József – Szentes, plébános.  
 

Koordinátor:  
 

Dr. Varga László 
 

Kurzus időpontja: 
 

Kezdés: 2019. május 24.; 

péntek, 17. 00 óra; 

Befejezés: 2019. május 26.; 

vasárnap, 15. 30 óra. 
 

Helyszín és a szállás:  
 

VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és 

Drogprevenciós Központ – Konferencia és 

Missziós Centrum (****)  

6100 - Kiskunfélegyháza, Jókai u. 30. 
 

Hozz magaddal: 
 

saját szentírást, tollat, jegyzetfüzetet. 
 

Hozzájárulás: 
 

A kurzus díja 7. 500,- Ft, amely 

tartalmazza a szállást 6 ágyas 

szobákban, ágyon vagy matracon, 

(hálózsákot nem kell hoznod); 

az étkezéseket (reggeli, ebéd, vacsora);  

extrákat (kávé, csoki, gyümölcs);   

és a technikai költségek egy részét. 

 

További információk: 
 

Hétköznapokon 16. 00 és 17. 00 óra 

között a +36 30 380 8535-ös 

telefonszámon a koordinátortól kérhető. 
 

Jelentkezés módja:2 
 

2018. május 12-ig: 

- a jelentkezési lapok leadásával ÉS a 

kurzus költségének befizetésével lehet, 

amit személyesen megtehetsz a 

helyszínen; 

- vagy elektronikus úton a jelentkezési 

lap elküldésével a vargalacika@gmail.com 

e-mail címre ÉS a kurzus költségének 

átutalásával lehet a koordinátor 

számlaszámára (OTP  11773360-

08252861-00000000). A közleményben 

nevedet és a kurzus nevét feltétlenül 

tüntesd fel!). 
 

Figyelem! A jelentkezés a részvételi díj 

befizetésével válik érvényessé! 
 

Kérjük, telefonszámot vagy e-mail címet 

adj meg, hogy visszajelzést tudjunk adni 

a kurzussal kapcsolatosan. Akkor 

jelentkezz, ha a kurzus egészén részt 

tudsz venni. 

                                         
2 Adataidat a Szent Ignác Lelkiségi Iskola GDPR-nek 

megfelelően kezeli.  

http://szentignac.ujevangelizacio.hu/
mailto:vargalacika@gmail.com

