
ALPHA-KURZUS, HA MÁR HÍVŐ VAGY?:

Korábban írtuk már, hogy szerte a világon milyen sikeres,
és az egész egyházközség jövőjét alapozhatja meg ez a missziós
és karitatív összefogás. Az év, évek során sok embert hívhatunk
meg  erre,  akik  nem  járnak  templomba,  tehát  egy  nagy
lehetőség közösségünk bővülésére is. De azoknak is hasznos, akik már most is
hívők.  Ha  úgy  érzed,  saját  magad  is  rászorulsz  egy  átfogó  és hiteles
áttekintésre a kereszténység lényegéről,  akkor  neked is  ott  a  helyed;  vagy ha
csak megerősítést szeretnél.

Ha pedig él benned a vágy, hogy más is közelebb kerüljön Istenhez, akkor
együtt valósíthatunk meg egy hosszútávú missziós tervet. A kurzus segít az
Istennel való kapcsolat kialakításában vagy megerősítésében. Segít
megtanítani szívből imádkozni. Segít ráérezni az istengyermekségre.

Várunk tehát minden érdeklődőt, azokat is akik már tartoznak valamelyik
működő plébániai csoporthoz és azokat is akik még nem. Reméljük sikerült
felkeltenünk érdeklődésedet. Kérjük, csatlakozz hozzánk ebben a munkában.

Bizonyára vannak olyan rokonaid, barátaid, ismerőseid, akik távol járnak
még a kereszténységtől, és eddig nem akartak veled jönni. Most elhívhatod
őket egy jó hangulatú körbe. Ha pedig te magad is részt veszel rajta, akkor lesz
igazán ereje a meghívásodnak. Meghívásod első lépéseként javasoljuk odaadni
hírlevelünk mellékleteként szereplő sárga lapot.

Ha nem tudsz résztvenni a kurzuson (vagy legalább is az elsőre még nem
tudod elszánni magad), akkor is nagyon számítunk segítségedre, mert csak
egy nagy keresztény összefogással tudunk valami szépet tenni. A következő
feladatokra várunk segítségeket:
"---------------------------------------"----------------------------------------------"
Kérjük, juttasd (juttassa) vissza ezt a levágható részt, ha tudsz (tud) valamiben
segíteni!
- I. Házigazda-szolgálat: Az Alpha esték egy vacsorával kezdődnek. Egy hideg
vagy meleg fogást és esetleg desszertet tervezünk. Milyen jellegű feladatokat
vállalnál az alábbiakból:  - otthoni meleg étel főzés vagy hideg előkészítés , -
otthoni sütemény vagy desszert készítés , - helyszíni ételkészítés ,  -
felszolgálás , - mosogatás , - takarítás , -  vagy milyen ételeket
javasolsz:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
- II. Egyéb feladatok: Ennek a csapatnak ilyen és ehhez hasonló feladatai
lesznek még: technikai feladatok (pl. vetítés, zene) , bevásárlás ,
ételszállítás , terítés ,  díszítés , terem előkészítése , takarítás ,



VÉLEMÉNYEK KATOLIKUS PÜSPÖKÖKTŐL ÉS PAPOKTÓL:
"A híradások, amelyeket a katolikusoknak szóló Alpháról hallok mindig

lelkesítően pozitívak. Boldogan buzdítok mindenkit a Katolikus Alphának, mint
modern és hatékony evangelizációs eszköznek a használatára."

„Valóban hiszem, hogy az Alpha az egyik módja annak, hogy válaszoljunk
arra, amit a Szentlélek kér ma tőlünk."

"Alpha tanfolyamaink által most már elérjük az ifjúságot és iskolás
gyermekeink szüleit."

"Éppen most fejeztük be tizedik Alpha tanfolyamunkat. A gyümölcsök
nagyon bátorítóak: tizenegyen csatlakoztak közösségünkhöz az elmúlt tizenkét
hónapban. Sok templomba járó katolikus is gazdag áldásokban részesült."

Az Alpha kurzus nem kerül pénzbe, hogy bátran bárkit meg lehessen
hívni,  de  a  kurzus  folyamán  vagy  azon  kívül  is  bárki  adakozhat  vagy
hozzájárulhat a vacsorákhoz és egyéb költségekhez.
Minden kérdést és felajánlást szívesen fogadunk.
Főszervezők: Varga Péter atya, Kaposi József világi elnök (Ó-Plébánia), Szánthó
Dániel munkatárs, Gáspár Csaba világi elnök (Andrássy-telep), Frics Zoltán
lelkipásztori munkatárs. Üzenetrögzítős telefonjaink: 0629 350538, 350397.

Alpha ?
- A (a: alpha)– a kezdet és segítség a döntéshez
- B (b: béta)– a növekedés az Istennel (pl. katekumenátus)
- G (g: gamma)– fejlődés a halálunkig

(pl. Szentlélek-szeminárium, Fülöp-kurzus stb.)
- W (w: ómega)– átlépni az örökkévalóságba

"---------------------------------------"----------------------------------------------"
Kérjük, juttasd (juttassa) vissza ezt a levágható részt, ha tudsz (tud) valamiben
segíteni!
könyvárusítás , névkitűzők és kiírások , rendrakás , zenei szolgálat ,
pénztáros
- III. És amiről el ne felejtkezzünk:
Folyamatos imádság a kurzus résztvevőiért ,  anyagi segítség felajánlása
Melyik héten?  - mindegyiknél  vagy a következő
dátumoknál:………………………………………………………………………….….

Név: ……………………………………………………  telefon:…………………………………….…


