
Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!  

RÖVID ISMERTETÉS A JÁNOS KURZUSRÓL 
 
 
Mit jelent Jézus tanítványának lenni? 
 

Jézus személyesen hívta meg tanítványait, ahogy 
engem és téged is. Néven szólította őket, és azt mondta: 
„Kövess engem.” Jézus mellett új emberré lettek 
követői, amint elfogadták személyes Megváltójuknak, 
sőt Mesterüknek. Nekem is egyetlen és kizárólagos 
Mesterem van: Jézus, aki az életem.  

Ha úgy látod, hogy növekedésre szorul Jézussal 
való tanítványi kapcsolatod, itt a helyed a kurzuson, 
amely a Szent András Evangelizációs Iskola „szíve” is 
egyben, mert megtanít arra, hogyan LEGYÉL a 
Mesterrel, hogy azután ugyanazt TEDD, amit Ő. Ez a 
tanítványság lényege.  

A kurzus feltárja neked szíved indítékait és 
megmutatja, milyen mélységeket rejt még Jézus 
követése.  

Megmutatja Igéje és Szentsége által, hogy milyen 
perspektívák állnak előtted, amire a mi Mesterünk hív.  

Mert: „Elég a tanítványnak, ha olyan lesz mint a 
Mestere.” Mt 10,25 

Számomra igen mély élmény volt elvégezni ezt a 
kurzust, de mialatt már többedszer vezettem, láthattam, 
hogy a résztvevők Isten-kapcsolata új erőre kapott de 
önmagukkal és másokkal való kapcsolatuk is, és ebből 
egy új látás, új döntés és új élet született.  

János és András feltették a kérdést: „Mester hol 
lakol? Jézus pedig válaszolt: „Gyertek és nézzétek 
meg.” Vö.: Jn 1,38-39 

Gyertek hát, nézzük meg mi is! 
 
 

Bartha Angéla 

TUDNIVALÓK 
 

Időpont: 2005. július 31-augusztus 7. Érkezés 16.30-
tól, kezdés 17.00-kor szentmisével, befejezés vasárnap 
délben szentmisével. 

Helyszín: Szent Jakab Evangelizációs Központ, 
Jászjákóhalma 5121, Fő u. 39. 

Elérhetőség: Budapestről a Stadionok állomástól 
busszal (ind.:13:45–érk.:15:30 vagy ind.:15:00–
érk.:16:55) A busz a Fő téren áll meg, ahonnan egy 
perc az Evangelizációs Központ (ld. térképek). 
Autóval érkezők Hatvan felől a 32-es, ill. 31-es számú 
úton jöhetnek (ld. térképek). 

Hozzájárulás: 15.000,- Ft, mely költség a 
helyszínbérlést, az étkezést, a szállást és a szervezési 
kiadásokat tartalmazza. 

Szállás: a kurzus helyszínén, hálózsákban. 

A kurzus igazgatója: Bartha Angéla SSS szociális testvér 
Koordinátor: Mátyás Krisztina 
Miséző és gyóntató pap: Burbela Gergely verbita atya 

Jelentkezési cím: Új Aratás Közösség  
Mátyás Krisztina, 1034 Bp. San Marco u. 24-26. ’A’ 
lépcsőház II/7., matyas.krisztina@freemail.hu  

Jelentkezési határidő: 2005. július 11. Időben 
jelentkezz, mert a létszám korlátozott! A kurzuson való 
részvétel feltétele Fülöp kurzuson vagy Szentlélek 
szemináriumon való előzetes részvétel. Kérünk, vedd 
komolyan jelentkezésedet! Ha mégsem tudsz jönni, 
jelentkezésed július 18-ig mondhatod le; későbbi 
lemondás esetén az előre megrendelt étkezés árát – 
8.400 Ft -, kérjük befizetni. 

Jelentkezni e-mailen, személyesen vagy levélben 
lehet a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével, 
amely megtalálható a www.ujevangelizacio.hu 
honlapon is! 

Kérünk, hogy levélben vagy személyesen történő 
jelentkezésedhez mellékelj 50,- Ft-os felbélyegzett 
válaszborítékot is, hogy értesíthessünk jelentkezésed 
elfogadásáról. 

Ha bármi kérdésed van, felteheted a fenti e-mail címen 
vagy a 06-70-54-84-623-as telefonon. 

Hozz magaddal:  - saját, teljes Szentírást  
  (lehetőleg Szt. Jeromos félét), 
- jegyzetfüzetet, 
- hálózsákot. 

Térképek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


