
„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban” Mk 1,15 

Mijo Barada lelkigyakorlat – Révkomárom 
 2019. július 12-14. 
A lelkigyakorlat helyszíne: Ipari Szakközépiskola kollégiuma (Gazda utca 13. ) 

                                      
Kedves Érdeklődő! 
 
Szeretettel várjuk a meghirdetett lelkigyakorlatra, hogy a mindennapi 
rohanásban megállva elidőzzünk Jézussal, élővé tegyük Vele kapcsolatunkat. 
Imával készüljünk a lelkigyakorlatra, kérjük a Mennyei Atya áldását az 
előadóra, a tolmácsokra, a szolgálatokat teljesítőkre és minden résztvevőre. 
Szeretettel: a szervező csapat 
 
Gyakorlati információk 
 
Jelentkezés:  0910/237-243   +421/910-237-243  
                      (hétköznap:18:00-21:00, hétvégén: 10:00 – 18:00) 
lelkigya@gmail.com    
Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a köv. adatokat: 

- teljes név 
- lakcím 
 

Szálláslehetőség: az Ipari Szakközépiskola kollégiumában lesz 4 ágyas szobákban, kinti 
mosdóval. A szállást igénylők létszámától függően 10-12 euro/fő/éj. Kérjük jelezze melyik 
napokon kéri a szállást, július 11.12.13. A szálláson ágynemű biztosított, törülköző nem.  
Emeletenként a kis konyhában gyorsforraló és mikro használható, egyéb felszereltség 
evőeszközök, poharak, tányérok nincsenek. 
 
Étkezést mindenki egyénileg intézi. A lelkigyakorlatos helyszín környékén több 
vendéglátó egység található, ezekről részletes információt nyújtunk a helyszínen. 
 
Hozzájárulás a lelkigyakorlat költségeihez kedvezményesen 15 euro, valós szervezési 
költsége 25 euro. A résztvevő által választott összeget kérjük a helyszínen befizetni.  
Annak érdekében, hogy a lelkigyakorlat mindenki számára hozzáférhető legyen, 
támogatóink segítségével szeretnénk fedezni a különbözetet. Tisztelettel kérjük 
támogatását, hogy ha anyagi lehetőségei engedik, hozzájárulásával ill. a lelkigyakorlat 
valós költségének befizetésével, amit köszönettel fogadunk. 
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A lelkigyakorlat témája: Bűn és megtérés 

- személyes tanúságtétel 
- az élet értelme 
- kicsoda Jézus Krisztus? 
- szentségre hivatottak 
- a megtérés szükségessége 
- bűn 
- előkészület a szentgyónásra 
- ima a három isteni erényért (szeretet, remény, hit és evangéliumi öröm) 
- ima a szellem és a lélek sebeinek gyógyulásáért 
- ima szabadulásért, gyógyulásért a fájdalmakból és szenvedésekből, amelyek a  
  bűnös életvitel és az ima hiányának következményei  
- ima a karizmák akadályainak feloldásáért és az új életért a Lélekben  
- életfelajánló ima Jézus Isteni Szívének és Mária Szeplőtelen szívének  
- a hit három lépése: 
1. ima azért, hogy el tudjam fogadni a saját életemet 
2. ima azért, hogy hálát tudjak adni a saját életemért  
3. ima azért, hogy Isten megdicsőülhessen az életemben  

A lelkigyakorlat kezdete: 2019. július 12. délelőtt 9:00 órakor 
A lelkigyakorlat vége:      2019. július 14. 15:30 órakor kezdődő szentmisével. 
 
Az előadások horvát nyelven lesznek magyar – hangos fordítás, 
szlovák - FM rádiójel - fordítással. 
 
A lelkigyakorlatot az  Észak-Komáromi Római Katolikus Plébánia támogatásával 
szervezzük. 


