JELENTKEZÉSI LAP
Nevem:.................................................
Ahogy szeretném, hogy szólítsanak:
(keresztnév, becenév)………………………………

Címem:.................................................
.............................................................
Telefonszám (lehetőleg mobil):
............................................................
E-mail (ha van):....................................
Jelentkezem a 2011. őszi hétvégesorozatra
szállást:
kérek — nem kérek
Most nem tudok részt venni, de
értesítést kérek a következő
hétvégesorozatról.
Családi helyzetem:
Különváltan élek
Elváltam
Özvegy vagyok
Soha nem éltem házasságban

• Egyedül maradtam kiskorú
gyerekeimmel. Hogyan tovább?
• A gyerekeim sorsa meg van
pecsételve?
• Hogyan neveljem egyedül a
gyerekeket? Mit tehetek a
gyerekeimért, ha nincsenek
velem?
• Hogyan bocsássam meg a
„megbocsáthatatlant”?
• Fáj a magány és nem látom a
kiutat. Lehetek-e még boldog?

Három hétvége azoknak, akik
még nem tudták földolgozni a
történteket és gyermekei még
az egyik szülővel élnek.

2011.
szeptember 17 – 18.
október 22 – 23.
november 19 – 20.
A katolikus Emmánuel Közösség
szervezésében

Gyermekeim száma:……………………………
Születési évük:......................................
Visszaküldendő a következő címre:
vagy emailen: egyedulallo@emmanuel.hu

HÁROM HÉTVÉGE
EGYEDÜLÁLLÓ
SZÜLŐK SZÁMÁRA
Zalaegerszeg-Botfán

Melyik évben maradtam egyedül? ...........

Czibulka Mária
1142 Budapest, Kassai tér 12.

„AVE”

www.emmanuel.hu

a Veszprémi, a Szombathelyi és
a Kaposvári Egyházmegye
támogatásával

• Kiskorú gyerekeiddel
maradtál...

egyedül

• Elment a párod és magával vitte
a gyerekeket is...
• Váratlanul elhagyott a házastársad...
• Megcsaltnak,
becsapottnak,
kisemmizettnek érzed magad...
• A halál megfosztott attól, akit
szerettél...
Fájdalmas helyzetek, de
• Van-e még remény a
boldogságra?
• Miért engedte meg ezt az Isten?

Kiknek szól?
Szülőknek,
akik egyedül vannak, mert
-

elváltak

-

külön élnek

-

soha nem házasodtak meg

- özvegyen maradtak
és gyermekei még nem repültek ki,
hanem otthon laknak.
A hétvégék programja:
- előadások
- tanúságtételek
- közös ebéd
- beszélgetések
- imádság
- szentmise

• Van gyógyulás? Hogyan tovább?
Ezekre a kérdésekre keressük
együtt a választ.

A hétvégék
szombaton 10-től vasárnap 16 óráig
tartanak.

Jelentkezéseket a téma személyes
jellege
miatt
csak
korlátozott
számban tudunk elfogadni, ezért
feltétlenül szükséges a jelentkezési
lap mielőbbi visszaküldése.

További felvilágosítást nyújt:
Czibulka Mária: 06/30-454-0939
Email: egyedulallo@emmanuel.hu

Eljöhet-e az is, aki csak egy-egy
napra tud eljönni?
A három hétvége együtt teljes, a
jelentkezés a három hétvégére szól.
Persze bármi közbejöhet: betegség,
családi problémák. De aki előre látja,
hogy csak egyik-másik hétvégére tud
eljönni, célszerű, ha a legközelebb
induló sorozaton vesz részt.
Aki most nem tud eljönni, de
szívesen részt venne a következő
hétvége-sorozaton, az is küldje vissza
a kitöltött jelentkezési lapot, hogy
majd időben értesíthessük.
Lehet-e gyerekeket hozni?
Nem tervezünk gyerekprogramot,
ezért reméljük, hogy mindenki meg
tudja oldani, hogy egyedül jöjjön. Ha
valakinek csak ezen múlik, kérjük,
jelezze, hátha tudunk segíteni
megoldást találni.

A
hétvégesorozatot
elsősorban
bentlakásosnak tervezzük (de bejárás
is lehetséges), – a részvétel ingyenes.
(Adományokat elfogadunk.)

