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Én vagyok az ajtó. H
a valaki rajtam

 át m
egy be, m

egm
enekül. Szabadon ki-be jár, és legelőre talál. • Jn 1�,9 

Kérjetek, 
és adnak nektek, 
keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és ajtót nyitnak 
nektek! Mert mindenki, aki kér, kap, 
aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. • Mt 7,7k

Íme, az 
ajtóban 
állok, és
kopogok. 
Aki 
meghallja 
szavam, 
és ajtót 
nyit, 
bemegyek 
hozzá, 
vele 
étkezem, 
ő meg 
velem. 
• Jel 3,2�

Így ti is, amikor meglátjátok, 
hogy ezek történnek, tudjátok meg, 
hogy közel van Ő, az ajtó előtt! • Mk 13,29

Bizony, 
bizony, 

mondom 
nektek, 

én vagyok 
a juhok 

számára 
az ajtó. 
• Jn 1�,7

2�19Éves Program
országos és regionális kurzusok        Magyarországon

Szerete�el várunk!Szeretettel várunk!

Íme, az ajtóban állok, és kopogok… • Jel 3,20

K����������
Az Úr azért hívott életre bennünket, hogy kérügmati‐
kus evangelizátorokat neveljünk neki. Evangelizáto‐
rokat, azaz olyan hívőket, akik találkoztak vele és 
átadták az életüket neki és erről képesek tanúságot 
tenni és hirdetni őt. Kérügmatikusan evangelizálnak, 
vagyis az első örömhírt hirdetve és megtérésre hívnak.

K�� �������?
Egyszerű katolikus hívők vagyunk, akiket megérintet‐
tek ezek a kurzusok és elhívá� kaptunk rá, hogy mi is 
szolgáljunk általuk. Magyarországon jelenleg 21 csa‐
patunk van, 27�-en szolgálunk szabadidőnkben. 
Rendszerint minden iskolaközösség a saját környeze‐
tében tart kurzusokat, de hívásra szívesen elmegyünk 
máshová is. Ha szeretnél a plébániádnak vagy a kö‐
zösségednek kurzu�, keress bennünket!

K��������
További információk, jelentkezés a honlapon lesz el‐
érhető a kurzus előtt két-három hónappal. További 
kurzusok várhatóak még év közben, melyeket szintén 
a honlapon lehet majd megtalálni.

Szent András Evangelizációs Iskola • Magyarország
 1116 Budape�, Fehérvári út 168–178. C lp., f. 35.
 titkarsag@ujevangelizacio.hu
 �.ujevangelizacio.hu
 szentandras

Dünamisz
Megy a saját erődből az evangelizáció? Ha nem, ez 
a kurzus neked való, hogy felfedezd I�en pünkös‐
di erejét: a Szentlelket!

–  Mén�őcsanak  2�19. júl. 11–14.  Beke Tünde-Lidia

Álomlátó József
Álomlátó József  története azoknak szól, akik éle‐
tük és az Úrnak való szolgálat évei során sérülése‐
ket szereztek. Jákob �ának a titka: Szembenézi 
kudarcainkkal, meghallgatni I�ent a történtekről 
és új olvasatot adni életünknek, hogy hálát tudjunk 
adni múltunkért, lelkesedni jövőnkért és megtalál‐
ni az igazgyöngyöt: boldognak lenni a jelenben!

–  Tiszaalpár  2�19. júl. 5–7.  Gyuris Gellért

Band-Ász napok
A Szent András Iskola szolgálóinak országos, csalá‐
dos találkozója, ahol jobban megismerjük és meg‐
szeretjük egymá�. Gyertek, mert I�en hív, éljük át 
annak erejét, ahogy mindannyiunk szíve együtt dob‐
ban, amint igent mondunk neki! Kérjük el tőle az 
újonnan megnyíló ajtókat: új távlatokat, új embere‐
ket, az ő Lelkének új kiáradását ránk, családunkra, 
iskolaközösségeinkre és az egész magyar Iskolára!

–  Vajta  2�19. márc. 15–17.  Joanovits Róbert

Kiadja a Szent András Evangelizációs Alapítvány
  TheDigitalArtist •       https://pixabay.com/photo-3296644/

 Vollkorn • http://vollkorn-typeface.com/

Az evangélium 7 �atalja k.
Új élet Krisztusban kurzus
Course New Life in Chri�
Emmausz kurzus
Jézus kurzus
János kurzus
Üdvtörténet kurzus
Ászáf  kurzus
Dünamisz kurzus
Álomlátó József  kurzus
Band-Ász napok

Szent András család
munkatársi találkozó

Belső gyógyulás
Apostolságra felkészítő kurzus

Evangelizáció a Szentlélek erejével
Evangelizációra felkészítő kurzus
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… Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem. • Jel 3,20

Az evangélium 7 �atalja
Vonz téged Jézus? Ezen a kurzuson felvonulnak 
előtted az Újszövetség �ataljai, akik találkoztak Jé‐
zussal, hogy szemügyre vehesd, kik választják őt és 
kik utasítják el. Így te is magadra ismerhetsz.

– �ataloknak!  Szeged  2�19. febr. 22–24.  Gyuris Gellért

Új élet Krisztusban
Szeretnéd megismerni az élő I�ent és lenyűgöző 
szeretetét? Ezen a kurzuson érthetően, vidáman, 
kreatívan megfogalmazva és átélhető módon ismer‐
heted meg őt és tanújává válhatsz: Jézus él! Terem‐
tőd ajándékkal vár, már régóta szeretne mondani 
neked valamit, hogy új emberré legyél.
Ez a kurzus a kapu az Iskolába. Régebben Fülöp kur‐
zus néven volt ismert.

–  Bonyhád  2�19. febr. 8–1�.
–  Esztergom  2�19. márc. 1–3.  Lesták Zoltán
–  Veszprém  2�19. márc. 8–1�.  Holczinger Gergely
–  Szeged  2�19. márc. 22–24.  Nagy Róbert
–  Vámosmikola  2�19. máj. 1�–12.  Lesták Zoltán
– �ataloknak!  Szeged  2�19. okt. 4–6.  Tarjányi Anita

New Life in Christ
Do you want to know the living God and his fasci‐
nating love? Here you may meet him on a �eerful, 
clearly explained and creative way. You can experi‐
ence his presence and become his witness: Jesus is 
alive! • Az Új élet Krisztusban kurzus angol nyelven.

–  Debrecen   előkészületben  Balassa György

Emmausz
Ezen a kurzuson a Szentírás, I�en Igéje mutatkozik 
be nekünk sok szemléltetéssel, kreativitással és az‐
zal az erővel, ami lángra lobbantotta az Emmauszi 
tanítványok szívét, hogy felismerjük: az Ige maga Jé‐
zus. A kurzus után kedved lesz olvasni az Bibliát, 
igen, még az Ószövetséget is!

–  Szentes  2�19. jan. 18–2�.  Mader Balázs
–  Eger  2�19. febr. 15–17.   Lesták Zoltán
–  Kaposvár  2�19. febr. 15–17.  Gyuris Gellért
–  Zalaegerszeg  2�19. márc. 1–3.  Mózsa Veronka
–  Békéscsaba  2�19. máj. 1�–12.  Gyuris Gellért
–  Bonyhád  2�19. júl. 26–28.
–  Tiszaalpár  2�19. nov. 8–1�.  Répás Erika

Jézus
A legszebb az evangéliumokban maga Jézus: az erős 
csodatevő, a lebilincselő tanító, az irgalmas orvos, és 
akiben felismerhető, hogy benne maga I�en szól hoz‐
zánk. Ezen a kurzuson megismerhetjük az ő gazdag 
személyiségét, ahogy a négy evangéli�a elénk tárja őt.

–  Bicske  2�19. 2. 16. , 3. 9. és 3�., 4. 27.  Cseh Kornél
–  Szentes  2�19. ápr. 5–7. és 26–28.  Gyuris Gellért
–  Mén�őcsanak  2�19. aug. 15–2�.  Beke Tünde-Lidia
–  Eger  2�19. szept. 27–29. és nov. 15–17.  Nagy Zsolt
–  Veszprém  2�19. 1�. 18–2� és 11. 15–17.  Joanovits Róbert

Ászáf
Az Ászáf  kurzu� a magyar szív ihlette: azért szüle‐
tett, hogy I�ent dicsőítő szívünk legyen, és ne csak a 
közös ima, dicsőítés alatt, hanem egész éltünket ki‐
töltse I�en dicsőségének keresése.

–  Kiskunfélegyháza  2�19. szept. 2�–22.  Csiszér László

János
Bármilyen furcsa is, de észre kell ven‐
nünk, hogy Jézus �gyelme nem minden‐
kié, ő elsősorban a tanítványokra �gyel, 
őket neveli. Ki a tanítvány? Hogyan lesz 
valakiből tanítvány? Hogyan változik át 
a tanítvány a Me�ere képére? – Ezt tárja 
fel a János kurzus. A kurzus az egész Is‐
kola szíve, középpontja.

–  Kárpátalja  2�19. jan. 15–2�.  Csiszér 
László

–  Zalaegerszeg  2�19. júl. 15–2�.  Nagy Zsolt
–  Debrecen  2�19. aug. 14–2�.  Bartha An‐

géla
–  Bonyhád  2�19. nov. 5–1�.

Üdvösségtörténet
Ezen a kurzuson feltárul előttünk az 
egész Biblián átívelő üdvösségtörténet, 
hogy felfedezzük: a mi életünk is I�en 
üdvtervében zajlik. Nem csak élünk és 
meghalunk, hanem van értelmes fonala 
az életünknek, amit I�en vezetni akar.

–  Esztergom  2�19. júl. 3–7.  Lesták Zoltán

Az evangélium
első hirdetése

The 1st proclamation
of  the Gospel

Találkozás
Isten Igéjével

Jézus személye a 4
evangélista szemével

A dicsőítő szív kiformálása
választható kurzus

Jézus tanítványainak
iskolája

A mi életünk
története

Találkozások
Jézussal


