
csodák
Gyógyulások,
jelek és

K oo n fff ee rr ee n cc ii a

Időpont: 2014. november 15-16. 
szombat reggeltől vasárnap estig (kezdés 9.00-kor)

Helyszín: 1089 Budapest, Golgota u. 3-9.
Rhema Konferencia Központ

„...kérték őt: ›Uram, látni szeretnénk Jézust!‹” (Jn 12.21.)
Akarsz találkozni a feltámadt Jézussal? Az Ő erejével, 
az Ő gyógyító és szabadító szeretetével? Ha igen, gye-
re! Akkor neked szól: „Jézus azt mondta nekik: ›Gyertek 
és meglátjátok.‹ Elmentek tehát, és meglátták.” (Jn. 1.39.)

Naagy ööörömmmeel éés izzgggalommmmalal h hívunnk kk a MMaggyaarorssszágoon 
moost előszöör meegrrenndezzeendőő „G„G óyóggyulu ásoook, jeeleek éés csssodákk” címmű 

kkonnfereeenciáára: eegy iinntenzzív v héétvtvéégéreee Dammiaan  Stayyyne-nnel 
éés a Cor eeet Luumenne  C hrrisisi ti köözözössssééggel l aa Szentlélek eeerejéébeen..

Nincs szükségem a 
járókeretere.  
Meggyógyultam

Azt mondták, 
már sosem fogok járni...

meggyógyultam.

„Ez még ma is megtörténik, ma is vannak csodák. 
Azonban arra van szükség, hogy teljes szívünkkel 
imádkozzunk. Bátor, csodáért küzdő imára, nem 
afféle udvariassági imára van szükség.” 

Ferenc pápa 2013. május 20

• Inspiráló tanítások, amelyek segítenek megváltoztatni életedet, ha akarod.
• Örömteli és erőteljes dicsőítés 
• Szentségimádás és Szentmise
• Ima a Szentlélek új és erőteljes kiáradásáért
• Ima a betegek csodás gyógyulásáért
• Eucharisztikus gyógyító szolgálat a belső és lelki gyógyulásokért

Jelentkezés, további információk: azigeereje@gmail.com



A negyedik stádiumú rák, 
focilabda nagyságú... eltűnt

A születése óta vak 
jobb szeme meggyógyult

Isten öröme kiárad

Ima a Szentlélek kiáradásáért

A lelkigyakorlat helye:  Rhema Konferencia Központ
Budapest, 1089 Golgota u. 3-9. 

Megközelíthető a 24-es villamossal vagy a 99-es busszal. 
A környéken a parkolás díjtalan. 

Időpontja: november 15. szombat 9:00-tól 22:00-ig
 november 16. vasárnap 9:00-tól 17:00-ig

Regisztrációs díj a befi zetés időpontjától függően 
(a szabad helyek függvényében) személyenként: 
 - szeptember 30-ig  3000 Ft
 - október 31-ig   3600 Ft
 - november 1-től illetve a helyszínen 4000 Ft
A regisztrációs díj csupán hozzájárulás a rendezvény költségeihez, nem tartalmaz szállást, 
étkezést. A helyszínen adományt gyűjtünk a Cor et Lumen Christi közösség javára.

A szombaton 18:30-kor kezdődő gyógyító alkalom ingyenes, 
arra nem kell regisztrálni. 

Hívd el beteg vagy megtérésre szoruló ismerőseidet!

Damian Stayne – A katolikus Cor et Lumen Christi (Krisztus szíve és Világossága) Közösség alapí-
tója. Öt kontinensen végzett szolgálata során több tízezren számoltak be testi  gyógyulásról, több 
ezren töltekeztek be Szentlélekkel, és tapasztalaták meg Isten szeretetét. 

Dr. Székely János püspök atya – 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, 2008 óta az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, 2007-től az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megyében a társadalmi-oktatási-kulturális szakterület püspöki helynöke. Prédikációi sokak szívének 
hoznak vigasztalást, bátorítást. Krisztus alázatos szolgája a püspöki hivatalában is.

Mohos Gábor atya – Római tanulmányait követően 1999-ben szentelék pappá, 2008 óta a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára.


