
Imię i nazwisko  ......................................................wiek.................................. 

Adres............................................................................................... ...................

........................................................................................................................... 

Tel.:..........................................e-mail.......................................................................... 

W jakich kursach/sesjach uczestniczyłeś?................................................................... 

Parafia.......................................wspólnota:....................................................... 

Nocleg: 

  TAK    NIE    

Twój podpis:....................................................................... 
* formularz należy wyciąć i przesłać wraz z zaliczką ₤ 10  na niżej podany  adres!!! 

 

JAK NAS ZNALEŹĆ?  

 Pociąg: 
Z Clapham Junction, London Waterloo, Richmond etc. do 
Chertsey  
w kierunku Weybridge  
( średni czas dojazdu: około 50 min.) 
Highfield House jest około 5- 10 min drogi ze stacji. 

Autobus:: 437, 446/456, 451 & 551/593 przystanek na Eastworth Road 
Nasz adres: 
Cor et Lumen Christi 
“Kurs Jan” 
Highfield House 
St. John’s Way 
Chertsey 
Surrey KT 16 8BZ 
 
Wszelkich informacji udzielają:  
Marcin 07932718280 
Aga 01932 565 747  
 
email: halleluja@op.pl 

 
 

"Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i 
staniecie się moimi uczniami". 

(J 15,8) 
 

Wspólnota Cor et Lumen Christi 
zaprasza Cię na: 

 

Kurs Jan 
2 8 - 3 0  s i e r p i e ń  

2 0 1 0  
( s o b o t a - p o n i e d z i a ł e k )  

Cel: Ukazać jak być uczniem Jezusa 
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

halleluja@op.pl 
www.coretlumenchristi.org/mdp.htm 
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“Kto trwa we Mnie, 

a Ja w nim przynosi owoc obfity” 
(J 15,5) 

 
Wspólnota Cor et Lumen Christi 

(Serce i Światło Chrystusa) 
 
        Wspólnota Cor et Lumen Christi została założona przez Damiana 
Staynaw 1990r. W Chertsey mieszkamy od 1995 roku. Jesteśmy katolicką 
charyzmatyczno - kontemplacyjną wspólnotą, stawiajacą Eucharystię w 
centrum naszego życia. 
        W Highfield House, które jest centralnym miejscem naszej wspólnoty - 
szukamy pogłębienia życia modlitewnego, uwielbienia i przymierza 
głosząc Słowo Boże w mocy Ducha Świętego. 
       Posługujemy na całym świecie głosząc Słowo Boże, które jest 
potwierdzane znakami i cudami. 

 
W trakcie kursów asystują nam polscy księża: 
ks. Andrzej Foryś, ks. Mariusz Rarak, i inni. 

 
 

      „Są liczne i dobre znaki w życiu Kościoła dziś, 
szczególnie obecne w nowych ruchach i wspólnotach. 
Cieszę się, że jedna z nich, Cor et Lumen Christi, 
jest obecna w tej diecezji w Chertsey” 

 
Jego Ekscelencja Kieran Cory Biskup Arundel& Brighton 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
      

 
Jeżeli szukasz odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jak słuchać Boga? 
 W jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia?  
 Jak stać się Jego przyjacielem?  
 Jak sprawić by relacje ,w które wchodzimy były zdrowe i budowane 

w miłości i prawdzie? 
 Jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by 

być jak On?  

Ten kurs daje odpowiedź na te jakże istotne pytania i uczy, jak 
zastosować je w praktyce.  

KIEDY? 
 Jest to jedyny jaki prowadzimy kurs 3- dniowy  
 rozpoczęcie kursu w sobotę: godz. 8:30 (rano) 
 zakończenie w poniedziałek (jest to Bank Holiday): około godz. 

17:00  
Ilość miejsc ograniczona ! 

KOSZT? 
Warunkiem przyjęcia jest przesłanie przedpłaty w kwocie £10 z 
dopiskiem nazwy kursu, w razie rezygnacji zaliczka nie podlega 
zwrotowi. 
Wpłatę należy przesłać na “Cor Lumen Christi Trust” do 18 
sierpnia (ilość miejsc ograniczona) 
W trakcie kursu będzie zbierana dobrowolna zbiórka. 
 

CO WARTO WIEDZIEĆ? 
 zapewniamy wyżywienie w trakcie kursu !!! 
 obuwie zmienne – mile widziane 
 

RZECZY KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ: 
 Pismo Święte,  
 notatnik, coś do pisania.  
 Strój sportowy (gramy w piłkę nożną, siatkę,etc.) 

Celem Kursu Jan -  jest pogłębienie relacji uczniostwa wobec 
Jezusa. Pozwala zatrzymać się u stóp Jezusa- Mistrza i mówi jak, 
na wzór św. Jana, stać się umiłowanym uczniem Jezusa, 
zakochanym i wsłuchanym w Jego Słowa.  


