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Parafia pw. Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym

zym jest kurs
Odkrywanie chrześcijaństwa?

kurs Odkrywanie chrześcijaństwa opiera się 
na 10 interaktywnych spotkaniach w przyjaznej
i swobodnej atmosferze

uczestnicy kursu wspólnie odkrywają 
odpowiedzi na trzy pytania, stanowiące istotę 
chrześcijaństwa:

w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania 
pomoże nam Ewangelia wg św. Marka

każde spotkanie jest okazją do zadawania pytań 
dotyczących istoty chrześcijaństwa

kurs daje też możliwość zastanowienia się, 
jak „przełożyć” wiarę na praktykę codziennego 
życia

Kim był Jezus?

Dlaczego przyszedł na ziemię?

Na czym polega 
naśladowanie Jezusa? Tarnowo Podgórne

Sala OAZA

1 lutego 2018 roku

Zaproszenie



pinie uczestników
wcześniejszych edycji kursu

Kurs uświadomił mi wartość chrześcijaństwa 
dla mnie osobiście oraz wagę tego, co zrobił 
dla mnie Jezus.

- Waldek

Z tym kursem powinni zapoznać się 
wszyscy poszukujący sensu swojego życia.

- Tomek

Otrzymałam jasne wskazówki, jak być 
chrześcijanką w praktyce.

- Ania

Świetny kurs o ewangelizacji. Dzięki niemu 
dowiedziałem się, jak sam mogę dzielić się 
ewangelią z innymi.

- Robert

Odkryłem, że dobre życie nie jest tym, co 
gwarantuje mi wejście do nieba.

- Krzysztof

apraszamy na cykl
10 spotkań

na każdym spotkaniu uczestnicy obejrzą krótki, 
20-minutowy film, po czym przewidziana jest 
dyskusja na temat prezentowanego materiału

odniesieniem do poszukiwań odpowiedzi będą 
prawdziwe historie i Pismo Święte

w trakcie spotkań można zadawać pytania 
lub po prostu przysłuchiwać się dyskusji

To kurs o chrześcijaństwie
bez owijania w bawełnę ;)

Dlaczego przyszedł Jezus?

Co to znaczy naśladować Go?

Co jest „biletem wstępu” do nieba?

Jedno życie. O co w nim chodzi?

Czym jest chrześcijaństwo na serio?

dkryj ...erminy spotkań

Rozpoczęcie kursu:
czwartek, 1 lutego 2018 roku,
godzina 19.00

Kolejne spotkania:
co dwa tygodnie, w czwartki,
od godziny 19.00 do około 21.30

Sala OAZA,
Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 91

Zapisy do 30 stycznia 2018 roku
mailowo: odkrywanie@genezaret.pl
lub telefonicznie 729 984 960

Uczestnictwo w kursie jest 
bezpłatne.
Uczestnicy kursu mogą nabyć 
na pierwszym spotkaniu materiały 
kursu w cenie 5 zł.

Więcej informacji o kursie 
można znaleźć na stronach:
www.genezaret.pl
www.parafiatarnowopodgorne.pl
www.odkrywaniechrzescijanstwa.pl


