Podstawowe informacje o kursie
NOWE YCIE(26-28 pa dziernika 2018 r)
Ten kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które
powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera odmienny w
formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka.
Adresowany jest zarówno do osób, które chcą do świad czyć miłości Boga, jak i do tych,
które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno ci, którzy
widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają.
Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, zarówno przez młodych, jak i
małżonków oraz osoby dojrzałe. Nie ma na nim nudnych kazań, czy katechez
wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs
przeżyły same i wszystko co na kursie mówią bazuje na tym, co same przeżyły. Tak więc
pod pewnym względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które
doświadczyły miłości Boga
Kurs jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat.
Najbliższy termin kursu Nowe Życie w Szkole Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca
Jezusowego to 26-28 października 2018 r. Adres: Parafia NMP Matki Kościoła i Św.
Barbary, Al. St. Kard. Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów. Kurs rozpoczyna się w piątek
o godzinie 17:30 i w tym dniu zajęcia kończą się o godzinie około 21:30. Następnego dnia
(tj. sobota) startujemy o godzinie 08:00 rano, a kończymy około 21:30. W niedzielę
startujemy również rano o godzinie 08:00 ale kurs kończy się Eucharystią, która zostanie
odprawiona o godzinie 13:00. W czasie całego weekendu zapewnione jest wyżywienie
(obiady, kolacje, kawa, herbata, ciasto itp.) i przewidziane są przerwy. Na kurs dobrze
jest wziąć kartkę i długopis.
Koszt –50zł/os. bez noclegu
130 zł/os z noclegiem
Przy zapisie na kurs od osoby zapisującej się należy uzyskać informacje takie jak imię i
nazwisko, numer telefonu oraz określić kwestię noclegu.
Określenie ostatecznej listy uczestników powinno nastąpić w tym konkretnym przypadku
do końca września 2018r.

