
Tanúságtétel:

„…Isten rámutatott a
hiányaimra,
hibáimra, amit
másképpen kellene
csinálnom.
Álmomban gondolni
sem mertem volna,
hogy ilyen
ajándékokat fogok
kapni! Az életemben
soha ennyi idõt
folyamatosan az
Úrral még nem
töltöttem együtt, mint
itt. Egyszer enű
csodálatos volt!
János kurzus után
másképpen állok a
dolgokhoz, mint
eddig. Számomra ez
a kurzus fantasztikus
volt és tudom, hogy
nehéz napjaimban
ezekbõl tudok majd
táplálkozni.”
János kurzus
Zsilinszky Zoltán,
JEK, Budapest

„Ez a kurzus egy
bomba. Az
evangelizáció itt
végre nem egy
homályos gondolat;
ez a kurzus a
kérügmatikus
evangelizáció
gyakorlati iskolája!”
Pál kurzus
Gyuris Gellért,
Szeged

KURZUSOK HELYE:
Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum,
9012 Gyõr-Ménfõcsanak, Horgas, u. 4.
Megközelíthetõ a Csanakon keresztülhaladó,
vagy oda érkezõ buszokkal; a „malom”-nál,
vagy a plébániánál kell leszállni, onnan rövid,
öt-tíz perces séta. További információ a gyõri
autóbusz-pályaudvaron, ill. térképet és az
ajánlott buszok menetrendjét megtalálod a
honlapon.

JELENTKEZÉS
Jelentkezést csak a mellékelt jelentkezési lapon
fogadunk el (ha nincs, letölthetõ a honlapról). A
jelentkezési lapot a fenti posta címre küld és
kérünk ne felejtkezz el a válaszborítékról sem!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ
A kurzus kezdete elõtt legkésõbb 3 héttel
érkezzen meg a jelentkezési lapod, hogy a
visszajelzést is idõben kézhez kapd arról, hogy
tudunk-e fogadni. Mivel maximum 50 fõ vehet
részt egy kurzuson, és 25 fõ a minimális létszám,
kérjük – a te érdekedben – jelentkezz idõben!

HOZZÁJÁRULÁS
Tudjuk, hogy a kurzusok nem olcsók, ezért
idõben döntsd el, hogy melyikre akarsz jönni és
gy jtsél rá. Anyagi okok miatt azonban neű
maradj távol. Jelezd elõre és imádkozzunk együtt
anyagiakért!

ÉRKEZÉS, ÉS AMIT HOZZ MAGADDAL
A kurzusok a megjelölt napon 17 órakor
kezdõdnek, és az adott napon 15 órakor
végzõdnek. Hozz magaddal teljes Szentírást és
jegyzetfüzetet. Kérjük légy pontos!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
e-mail: info@ujevangelizacio.hu
honlap: www.ujevangelizacio.hu
mobil: 06 30/406-0941

Fülöp kurzus 2004. 04. 30. – 05. 02.

Mária kurzus  2004. 06. 29. – 07. 04.

Közösség kurzus  2004. 07. 06. – 07. 11.

János kurzus  2004. 07. 20. – 07. 27.

Pál kurzus  2004. 07. 30. – 08. 09.

Ászáf kurzus  2004. 08. 11. – 08. 17.

Apolló I. kurzus  2004. 08. 23. – 08. 27.

Apolló II. kurzus  2004. 08. 27. – 08. 29.
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K e d v e s  T e s t v é r ü n k !

Az Úr Jézus 2004. évében is – a minket
küldõhöz híven – hirdetni kívánjuk az Ô
evangéliumát. Mivel Urunk téged is meghívott
magához, az alábbi kurzusokra várunk:

FÜLÖP KURZUS  1. lépcsõ
2004. április 30.– május 2.

A kurzus az Új Életrõl szól. Célja, hogy találkozz
a názáreti Jézus Krisztussal és hogy újjászüless
a Szentlélek által. Sokan járnak templomba,
közösségbe úgy, hogy még nem találkoztak
igazán Jézus Krisztussal, vagy nem kötelezõdtek
el véglegesen mellette. Ha te is ilyen vagy, vagy
csak szeretnéd végre hallani Jézus örömhírét –
csak errõl fogsz ugyanis hallani – gyere el és
vegyél részt rajta!

„Fülöp ekkor megnyitotta száját, s ebbõl az
Írásból kiindulva hirdette neki Jézust.” 
(ApCsel 8,35)

Kurzusigazgató: Nagy Zsolt
Hozzájárulás: 5.000,-Ft 

MÁRIA KURZUS  3. lépcsõ
2004. június 29. – július 04.

A kurzus a názáreti Máriáról és életérõl szól,
aki Krisztus levele számunkra. Elénk állítja
Máriát az Ige alapján, mint a hívõ nõt, Jézus
elsõ tanítványát, aki telve volt a Szentlélek
erejével, aki a tanítvány modellje, az egyház
tükörképe és az evangelizátor prototípusa. A
kurzus végére meg fogod szeretni a názáreti
Máriát, világos kép alakul ki róla, sõt kiderül,
hogy a kurzus végig rólad szólt...

Kurzusigazgató: Hardi Titusz OSB
Hozzájárulás: 11.000,-Ft

KÖZÖSSÉG KURZUS  1. lépcsõ
2004. július 06. – 11.

„Isten országa köztetek van.” (Lk 17,21). A
kurzus iskolánk egyik sarkalatos pontját, az
ÉLÕ közösséget mutatja be. Mitôl is lesz élô?
Mit tehetünk a fejlôdéséért? Egyáltalán milyen-
nek is akarta Jézus a közösséget? A kurzus
nagyon sok külföldi és magyar tapasztalatra
épül. Nem szólunk bele a saját közösségi
életetekbe, de segíthetünk, hogy a Lélek fújjon
rajta át! Többen gyertek egy közösségbôl, hogy
otthon át tudjátok majd adni! 

Kurzusigazgató: Bartha Angéla SSS
Hozzájárulás: 11.000,-Ft

JÁNOS KURZUS  1. lépcsõ
2004. július 20. – 27.

Tanítvánnyá válni… Nem elég Jézust elismerni
személyes Megváltónak, Mesternek kell elismer-
nem Ôt, egyetlen és kizárólagos Mesteremnek.
A kurzus feltárja neked szíved indítékait: csak
csodálod õt, vagy követed is? Ez a kurzus az
Iskola szíve, mert megtanít arra, hogy hogyan
LEGYÉL a Mesterrel, hogy aztán ugyanazt
TEDD, mint Ô: ez a tanítványság lényege. Ne
maradj otthon! A szívedet fogja kicserélni…

Kurzusigazgató: Lesták Zoltán
Hozzájárulás: 15.000,-Ft

PÁL KURZUS  2. lépcsõ
2004. július 30. – augusztus 09.

Evangelizátorokat képezni: Ez az iskola gerince.
Nem kiváltságosoknak szól, hanem minden
tanítványnak. Tehát neked is! Jézusnak szüksé-
ge van rád, hogy te is bátran, a Szentlélek
nyíltságával hirdesd a KÉRÜGMÁT, az örömhírt.
A kurzus sok gyakorlat által tanít meg
hatékonyan evangelizálni, hogy ne csak beszélj
a kereszténységrõl, hanem, hogy a Szentlélek
rajtad keresztül munkálkodjon az emberekben.

Kurzusigazgató: Csiszér László
Hozzájárulás: 19.000,-Ft

ÁSZÁF KURZUS  
2004. augusztus 11. – 17.

A kurzus a dicsõítésrõl szól, nem csak a
dicsõítésben szolgálóknak. A magyar Iskola
saját „gyermeke”, mert Isten szívünkre helyezte,
hogy Ô dicsõítõ népet szeretne magának. A
kurzus célja, hogy mindannyiunkban
kialakuljon egy „dicsõítõ szív”, amely szüntelen
magasztalni akarja az Urat. Ez a pár nap
személyes ébredést hoz számodra!

Kurzusigazgató: Csiszér László
Hozzájárulás: 13.000,-Ft

APOLLÓ I. KURZUS  2. lépcsõ
2004. augusztus 23. – 27.

A kurzus megtanít prédikálni, konkrét
eszközöket adva az üzenet megtalálásához és
megfogalmazásához, hogy az pedagógiailag
jól megszerkesztett legyen és a hallgató így
megértse azt. Tanítasz Fülöp kurzuson? Itt a
helyed!

Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lídia OSB obl.
Hozzájárulás: 9.000,-Ft

APOLLÓ II. KURZUS  2. lépcsõ
2004. augusztus 27. – 29.

A kurzus a Apolló I.-t viszi tovább és mélyíti el.
Csak azoknak nyitott, akik voltak valamikor (pl.
most, közvetlenül elõtte) az Apolló I. kurzuson.

Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lídia OSB obl.
Hozzájárulás: 5.000,-Ft

FONTOS! A jelentkezéskor gondold át melyik
kurzus mely lépcsõben van, melyik a neked
való. A kurzusok önmagukban is jók, de a
projekt részeként a leghatékonyabbak!


