
Mózes kurzus
Szeged, 2008. január 29–február 3.

Kurzusigazgató: Dr. Kassai Gábor – Dani
Koordinátor, jelentkezés: Gyuris Gellért, 6724 Szeged,

Rigó u. 16/A; tel.: +3620/254 3191
Helyszín: Szeged–felsővárosi minorita plébánia,

Díszterem, 6721 Szeged, Munkácsy u. 7.
Szállás: A kurzus bejárós, azoknak akik távolról ér-

keznek, szegedi családoknál adunk szállást.
Jelezd, ha szállást kérsz!

Hozzájárulás: 10.000 Ft

Mózes életével meg-
ismerjük azt az utat,
melyen egy keresz-
tény közösség eléri
az Ígéret földjét,
amelyen egy vezető
vezeti a rá bízott népet. A fáraó, Midián és a puszta
iskolájában nem vezetői praktikákat, hanem a veze-
tői, felszabadítói mentalitást tanuljuk el Mózestől.
A kurzus mindazoknak szól, akik az élet valamely
területén vezetnek másokat.

HU-08-9 HU-08-10 HU-08-11

János kurzus
Vál, 2008. július 25–31.

Jézus kurzus
Kunszentmárton, 2008. augusztus 1–6.

Egy tanítvány mindig fel-
ismerhető, mert olyan,
mint a Mestere. Más
dolog Jézust csodálni
és más követni őt.
Kiváltság így szólíta-
ni: „Mesterem”. Ez a kurzus az iskola szíve, mert
megtanít arra, hogyan legyünk a Mester lábai előtt.

Kurzusigazgató: P. Hardi Titusz OSB
Helyszín: Vál, Szent Mihály Major (Fejér megye)
Megközelítés: Autóval az M7-esről letérve még Vál

előtt bal oldalon lesz a lelkigyakorlatos ház a
„Szent Mihály Major” feliratú táblánál. Vonat-
tal Baracskáig lehet utazni, onnan helyi busszal
tovább, ezek kérésre megállnak a major előtt.

Szállás: A kurzus bennlakásos 4 férőhelyes szobák-
ban. Kérjük, hozzatok benti cipőt és törölközőt.

Jelentkezési cím: Szent András Evangelizációs Iskola,
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C fszt. 35.

Hozzájárulás: 15.000 Ft

Megismerkedünk négy
baráttal, akik képesek
Jézushoz vinni bennün-
ket. Jézusról ők tesznek
a legszebben tanúságot,
ezért először az evangé-
listákat és evangéliumaikat tanulmányozzuk, hogy
az evangéliumok Jézusát megismerjük.

Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lidia OSB obl.
Helyszín és jelentkezés: Kármelita Lelkigyakorlatos

Ház, 5440 Kunszentmárton, Munkácsy u. 1.
Megközelítés: Autóval a 44-es út felől az utolsó előtti

utcában jobbra kell térni. Pestről vonattal, a
környékről busszal érdemes jönni.

Szállás: A lelkigyakorlatos házban bennlakással.
Hozzájárulás: Nincs meghatározott költsége a kur-

zusnak, a ház a gondviselésből működik. Ado-
mányokat vár a ház a kurzus javára, gyűjtés lesz
a kurzuson. Úgy adjatok, hogy Istennek adjátok.
Anyagi okok miatt ne maradj távol!

TIPP8 év után újra!Az Igazgatóajánlata

HU-08-12

Pál titka kurzus
Győr-Ménfőcsanak, 2008. augusztus 7–12. (csütörtök–kedd)

Tarzusi Pál a működésének csupán 23 éve alatt lett
azzá az apostollá, aki a legnagyobb evangelizációs
munkát végezte. Méltán vívott ki tiszteletet és cso-
dálatot az evangéliumért végzett munkája.
Ma, amikor újra Pál apostolhoz mérhető evangeli-
zációs feladat áll előttünk, az Ige feltárja számunk-
ra Pál titkait, és legfontosabb titkát.
A kurzuson végigtekintjük életútját – mint atléta
versenyfutását az evangéliummal – és eltanuljuk
tőle sikere titkát: hogyan született Saulból Pál és
milyen változásokat hozott ez hitében: miért lett a
kegyelem hírnöke, hogyan edződött és ki edzette,
mi köze neki a KEKAKO-hoz, mi az ő evangéliuma,
milyen stratégiát alkalmazott apostoli munkájá-
ban, és mi volt lelkipásztori végrendelete.
A Pál titka nem egyszerűen az egyik kurzusunk, ha-
nem az, melynek tanítása magát az Iskolát is ihlet-
te, a legnagyobb kincseink élmény dús gyűjtőhelye.
Várjuk a kurzuson azokat, akik már evangeli-
zálnak, várjuk a lelkipásztorokat és világi segí-
tőiket és az iskola munkatársait is!

Kurzusigazgató: Jakab Kristóf
Helyszín: Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs

Centrum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
Megközelítés: Autóval az M1-es autópálya Győr-Mén-

főcsanaki kijáratánál kell letérni a Metro felé.
Győrből autóbusszal a városháza mellől induló
40-es járattal lehet elindulni és a malomnál le-
szállva 10 perc sétával lehet a házhoz jutni.

Szállás: A kurzus bennlakásos, szállás az evangelizá-
ciós centrumban. Kérjük, a benti cipő mellett
hozzatok kinti sportcipőt és sportruházatot is!

Jelentkezési cím: Szent András Evangelizációs Iskola,
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C fszt. 35.

Hozzájárulás: 15.000 Ft

HU-08-14

Közösség kurzus
Nagytevel, 2008. augusztus 19–24.

Aki testvérek nélkül
él, vágyódik egy igazi
krisztusi közösség
után. Aki már közös-
ségben él, tudja, az
nem fenékig tejfel.
Milyennek akarta Jézus a közösséget, milyen Isten
Országa? Gyertek többen egy közösségből!

Kurzusigazgató: Bartha Angéla SSS
Koordinátor: Dr. Köblös József, tel.: +3620/770 8251
Helyszín: A régi iskola a templommal szemben.
Megközelítés: Autóval Pápától Ugod irányában a

második falu Nagytevel. Vonattal Pápáig lehet
jönni, onnan busszal. Buszról a polgármesteri
hivatalnál kell leszállni, onnan 300m a ház.

Szállás: A kurzus a távolról érkezők számára
bennalvásos, a régi iskolában lesz a szállás.

Jelentkezési cím: Szentháromság plébánia,
8562 Nagytevel, Kossuth Lajos utca 42.

Hozzájárulás: 13.000 Ft

HU-08-15

Pál kurzus
Kunágota, 2008. október 18–26.

Katolikus evangelizátoro-
kat képezni, egyszerű hí-
vőket, akik képesek a
mindennapi életük
során tanúságot ten-
ni az Örömhírről: ez
az iskola fő feladata.
Minden megtértnek, azaz Jézus tanújának és tanít-
ványának szól. A kurzus sok gyakorlat által tanít
hatékonyan evangelizálni, a Kérügmát hirdetni.

Kurzusigazgató, további információ: Gyuris Gellért
Helyszín: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 14., r.k. plébánia
Szállás: A kurzus egyszerű körülmények között lesz

megrendezve.
Jelentkezési cím: Szent András Evangelizációs Iskola,

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C fszt. 35.
Írányár: 16.000 Ft

HU-08-16

Üdvtörténet kurzus
Kalocsa, 2008. július 2–6.

A Bibliából feltáruló,
évezredeken átívelő
üdvösségtörténetet
megismerve felfedez-
zük, hogy nekünk, a
mi életünknek is van
üdvösségterve. Gyere el és fe-
dezd fe, hogyl élettörténeted egy-
szersmint üdvösségtörténet is!

Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lidia OSB obl.
Koordinátor, jelentkezés: Mészáros Gézáné Márta,

6300 Kalocsa, Szent István Király út 17. A
tel.: +3630/482 1940

Helyszín: Katolikus kollégium, Szentháromság tér 2.
Megközelítés: Autóbuszról a kórháznál kell leszállni,

a templomtorony felé kell indulni, a templom-
mal szemközi épület a katolikus kollégium.

Szállás: A kurzus bejárós, távolról érkezőknek csalá-
doknál adunk szállást. Jelezd, ha kérsz szállást!

Hozzájárulás: 8.000 Ft

és még sok más…
országszerte és határokon túl is

Elsősorban Fülöp és Emmausz kurzusok – de akár
hosszabbak is – országszerte lesznek az egyházme-
gyei iskolák szervezésében: Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében, Székesfehérvári Egyházme-
gyében, Győri Egyházmegyében, Veszprémi Főegy-
házmegyében, Szombathelyi Egyházmegyében,
Kaposvári Egyházmegyében, Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegyében, Pécsi Egyházmegyében, Sze-
ged-Csanádi Egyházmegyében, Egri Főegyházme-
gyében… és még Felvidéken, Erdélyben és
Vajdaságban is.

Ezekről a kurzusokról értesülni lehet:
— az egyházmegyei iskolák szórólapjain, amit az

adott egyházmegyében terjesztenek ill.
— az iskola központi információs honlapján:

http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Ajánljuk e honlapot, mert itt minden (országos,
egyházmegyei, plébániai) kurzust figyelemmel
lehet kísérni.



Szent András
Evangelizációs Iskola
Magyarország

Országos kurzusok 2008.

Mózes – Szeged, január 29–február 3.
Üdvtörténet – Kalocsa, július 2–6.
János – Vál, július 25–31.
Jézus – Kunszentmárton, augusztus 1–6.
Pál titka – Győr-Ménfőcsanak, augusztus 7–12.
Közösség – Nagytevel, augusztus 19–24.
Pál – Kunágota, október 18–26.

Az Egyházban legalább akkora hiány van a
Kérügmát hirdető evangelizátorokból, mint
felszentelt papokból. Légy te is evangelizátor a
harmadik évezred új evangelizálásában!
Célunk evangelizátorokat adni az Egyháznak, akik
ismerőseiknek és az idegeneknek is képesek
hirdetni az Örömhírt, Jézust személyét.

Jelentkezési feltétel
Az iskola kurzusai egy összefüggő képzési progra-
mot alkotnak, amely egy ajánlott ütemterv. Bár a
kurzusok önállóan is jók, a legtöbbet a képzési
program részeként, összefüggésükben érnek. A má-
sodik lépcső kurzusaira akkor érdemes jelentkezni,
ha már 3-4 első lépcsős kurzuson részt vettél.
Tekintettel arra, hogy Jézusnak számos tanítványa
van, akik nem iskolánk szolgálatán nőttek fel, köte-
lezően elvégzendő kurzust vagy sorrendet így az is-
kola nem határoz meg. Jól válaszd meg, hogy
melyik kurzusra jelentkezel, ne legyen se alacso-
nyan, se túl magasan a léc.

Jelentkezés
Jelentkezni több módon is lehet, kinek melyik egy-
szerűbb:
1. Hagyományos postai úton, a mellékelt jelentke-

zési lapon, melyet a választott kurzusnál meg-
adott postai címre kérjük küldeni.

2. Ugyanez a PDF űrlap a honlapról letöltve és sa-
ját gépre elmentve digitálisan is kitölthető és
egy levelező program segítségével e-mailben el-

küldhető.
3. A honlapon regisztráció után elektronikus úton

közvetlenül és gyorsan is beadható a jelentke-
zés: http://szentandras.ujevangelizacio.hu

A jelentkezések elfogadásáról mindenkit értesí-
tünk (e-mailen, ennek hiányában telefonon). Ha je-
lentkeztél, de – pl. betegség miatt – mégsem tudsz
jönni, jelezd minél előbb.

Határidő
A kurzus kezdete előtt legkésőbb 2 héttel érkezzen
meg a jelentkezésed, hogy a visszajelzést is időben
kézhez kapd arról, hogy tudunk-e fogadni. Mivel ál-
talában maximum 50 fő vehet részt egy kurzuson,
és 25 fő a minimális létszám, kérjük – a te érdeked-
ben is – jelentkezz időben!

Hozzájárulás
Tudjuk, hogy a kurzusok nem olcsók, ezért időben
döntsd el, hogy melyikre akarsz jönni és így gyűjt-
sél rá. Anyagi okok miatt azonban ne maradj távol,
próbálj te is támogatókat szerezni. Ha a Szent And-
rás Evangelizációs Alapítványtól kérsz ösztöndíjat,

a jelentkezési laphoz csatold a kérelmet (letöltés:
http://alap.ujevangelizacio.hu). Az elbírálásról ér-
tesítést kapsz a kurzus előtt.

Helyszínek
A honlapon részletes, térképes útbaigazítást találsz
az utazáshoz.

További infó
A kurzusok általában délután 5-kor kezdődnek és
az adott napon 15 körül végződnek. A kurzusok tar-
talmáról, témáiról, előadóiról és a jelentkezések ál-
lásáról további információkat visszajelzéskor ill. a
koordinátortól kapsz, vagy a honlapon találsz.
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

Központi elérhetőség
Szent András Evangelizációs Iskola, Titkárság
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” fszt. 35.
e-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu
honlap: www.ujevangelizacio.hu

1 . A keresztény élet alapjai
• Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
• Emmausz: mire jó a Szentírás?
• János: a tanítvány iskolája
• Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
• Az üdvösség története: a mi életünk története
• Mózes: a felszabadító iskolája
• Isten Országa: a közösségi élet iskolája

2. Hogyan evangelizáljunk?
• Pál: az evangelizátor iskolája
• Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
• Apolló: a tanító iskolája
• Pál titka: a hatékony evangelizáció
• Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
• Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
• Lukács: hitünk megszilárdítása

3. Hogyan képezzünk evangelizátorokat?
• András: az iskola látásmódja és módszertana
• Mária: a tanítvány és az evangelizátor

példaképe
• Biblikus teológia
• Maranatha: a reménység tanúi
• Péter: az Egyházról
• Melkizedek: a liturgiáról
• Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
• Jetró: az ökumenéről

Szent András evangelizátorképző program Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

Evangelizálni
Evangelizátorokat képezni

Kiképzőket képezni

A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a
tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi,
mert ők egyben tanúk is.

VI. Pál – EN 41 és II. János Pál – EiE 49

Fiam,… amit tőlem… hallottál, bízd azt hűséges,
mások tanítására is alkalmas emberekre.
2Tim 2,2

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek!

…nagy erővel tettek tanúságot Urunk, Jézus
Krisztusnak feltámadásáról.
ApCsel 4,33




