
TUDNIVALÓK

Jelentkezés

 postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (letölthető a 

honlapról is) – a jelentkezési lapot az általad választott 

kurzusnál megadott postai címre küldd és kérünk, 

mellékelj válaszborítékot vagy adj meg email címet is;

 vagy elektronikusan az iskola információs honlapján: 

(http://szentandras.ujevangelizacio.hu – saját email 

cím és regisztráció szükséges hozzá).

A jelentkezések elfogadásáról mindenkit visszaértesítünk. 

Ha jelentkeztél, de – pl. betegség miatt – mégsem tudsz 

jönni, jelezd minél előbb.

Határidő

A kurzus kezdete előtt legkésőbb 2 héttel érkezzen meg a 

jelentkezési lapod, hogy a visszajelzést is időben kézhez 

kapd arról, hogy tudunk-e fogadni. Mivel általában 

maximum 50 fő vehet részt egy kurzuson, és 25 fő a 

minimális létszám, kérjük – a te érdekedben is – 

jelentkezz időben!

Hozzájárulás

Tudjuk, hogy a kurzusok nem olcsók, ezért időben döntsd 

el, hogy melyikre akarsz jönni és így gyűjtsél rá. Anyagi 

okok miatt ne maradj távol, azonban a jelentkezési lapon 

feltétlenül jelezd, hogy mennyi támogatást kérsz. Próbálj 

te is támogatókat szerezni.

További info

A kurzusok általában délután 5 órakor kezdődnek, és a zá-

rónapon délután 3 órakor fejeződnek be. További informá-

ciót visszajelzéskor kapsz, vagy a koordinátortól kérhetsz. 

A honlapon a kurzusok tartalmáról, előadókról és tanúság-

tételekről olvashatsz.

Elérhetőség

Szent András Evangelizációs Iskola Titkárság

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” fszt.35.

mobil: 20/496-9309

e-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu

honlap: www.ujevangelizacio.hu

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 fokozat: a keresztény élet alapjai 

1. Új Élet–Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi  életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

 fokozat: hogyan evangelizáljunk?

8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
14. Apologetika: miért hiszünk?

 fokozat:hogyan képezzünk evangelizátorokat?

15. Mária: a tanítvány és az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Maranatha: a reménység tanúi
18. Péter: az Egyházról
19. Melkizedek: a liturgiáról
20. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
21. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok

a) Az evangélium hét fiatalja

b) Jézus uralma: tized 

c) Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása

d) Isten Országa: a közösségi élet iskolája

2007. NYÁRI
ORSZÁGOS KURZUSOK

Pál kurzus – Győr-Ménfőcsanak
2007. 07. 07-15.

Közösség kurzus – Győr-Ménfőcsanak
2007. 07. 17-22.

János kurzus – Győr-Ménfőcsanak
2007. 07. 23-29.

mailto:titkarsag@ujevangelizacio.hu


PÁL KURZUS

GYŐR-MÉNFŐCSANAK, 2007. 07. 07-15.
Evangelizátorok képzése II. 

János Pál pápa „új evangelizá-

ció”-s felhívásának válasza-

ként. Olyan keresztényekké 

kell válnunk, akik hatékonyan 

és kreatívan át tudják adni az 

örömhírt, Jézus megváltását, 

az Atya szeretetét (kérügma). 

A kurzus sok gyakorlatot tar-

talmaz, amely megtanít kom-

munikálni  – mit, hogyan 

mondjunk.

Kurzusigazgató: Gyuris Gellért

Jelentkezési cím: Szent András Evangelizációs Iskola 

Titkárság, 1116 Budapest, Fehérvári Út 168-178. „C” fszt. 

35.   Tel.: 20/496-9309; 

Helyszín: Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Cent-

rum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Megközelíthető: Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-

Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal: a győri fő-

pályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40), illetve távol-

sági járatokkal. A csanaki malomnál vagy a plébániánál 

kell leszállni és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz jut-

ni.

A kurzus előreláthatóan Budapesten ér véget! Bővebben 

visszaértesítéskor.

Szállás: A helyszínen több ágyas szobákban. Ágyneműt 

biztosítunk.

Hozzájárulás:  24.500 Ft, amely tartalmazza az étkezése-

ket, a szállást, és a technikai – és anyagköltségeket.

Jelentkezési feltétel: az első lépcső 3-4 kurzusán való 

részvétel, minimum Fülöp és János kurzusok.

„Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból  
állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, hogy hitetek ne  

emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 
(1Kor 2,4-5)

KÖZÖSSÉG KURZUS

GYŐR-MÉNFŐCSANAK, 2007. 07. 17-22.
Elsajátítani a közösségi élet 

alapelveit, hogy egy, az Isten 

országnak szentelt közösség-

ben éljünk, mint annak a sze-

retetnek a tanúi, melyet Isten 

kiárasztott erre a világra. A 

kurzus elősegíti a plébániai 

kisközösségek kialakulását, 

megszilárdulását.

Kurzusigazgató: Bartha Angéla szociális testvér

Jelentkezési cím és helyszín: Árpád-házi Szt. Margit 

Evangelizációs Centrum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas 

u. 4. –Tel.: +30/406-0941

Megközelíthető: Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-

Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal: a győri fő-

pályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40), illetve távol-

sági járatokkal. A csanaki malomnál vagy a plébániánál 

kell leszállni és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz jut-

ni.

Szállás: A helyszínen több ágyas szobákban. Ágyneműt 

biztosítunk.

Hozzájárulás: 15.000 Ft, amely tartalmazza az étkezése-

ket, a szállást, és a technikai – és anyagköltségeket.

Jelentkezési feltétel: Fülöp kurzuson való részvétel.

„Az Új Aratás Közösségből 11-en vettünk részt a kurzuson. ...A  
Lélek formáló erejét egymáson keresztül egy esti beszélgetéskor  

is megtapasztaltuk, melynek gyümölcseit azóta is élvezzük. Isten 
MI általunk alkotott új gyakorlatokat a közösség életében. A 

kurzuson megértettem, hogy felelős vagyok a testvéremért, hogy 
szentté váljon, és ő is felelős értem, hogy szentté váljak!  
Megértettem, hogy népként kell élnünk, amellyel Isten 

szövetséget kötött, örök szövetséget! Felismertem, hogy együtt  
kell mennünk földi vándorutunkon, nem elhagyva senkit, és  

együtt eljutni a MI hazánkba, amely a mennyben van! Gyere el  
közösséged tagjaival az Isten Országa kurzusra!“

(T. László, Budapest)

JÁNOS KURZUS

GYŐR-MÉNFŐCSANAK, 2007. 07. 23-29.
A kurzus a Jézussal való sze-

mélyes kapcsolatot boncolgat-

ja – tanítvány, aki hallgatja 

Mesterét. Nevét Jánosról a 

szeretett tanítványról kapta, 

aki Jézus vállára hajtotta fejét 

– nekünk is ilyen kapcsolatban 

kell lenni Jézussal. A kurzus 

elősegíti, hogy jobban megért-

sük-megéljük az Eucharisztiát.

Kurzusigazgató: Jakab Kristóf

Jelentkezési cím és helyszín: Árpád-házi Szt. Margit 

Evangelizációs Centrum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas 

u. 4. – Tel.: 30/406-0941

Megközelíthető: Gépkocsival: az M1-es autópálya Győr-

Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal: a győri fő-

pályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40), illetve távol-

sági járatokkal. A csanaki malomnál vagy a plébániánál 

kell leszállni és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz jut-

ni.

Szállás: A helyszínen többágyas szobákban. Ágyneműt biz-

tosítunk.

Hozzájárulás: 18.000 Ft, amely tartalmazza az étkezése-

ket, a szállást, és a technikai – és anyagköltségeket.

Jelentkezési feltétel: Fülöp kurzuson való részvétel.

„Kicsit féltem, hogy mit fogok kapni Istentől ezen a kurzuson.  
(…) Ahogy teltek a napok, éreztem, hogy nyugalom és béke 

költözik belém. A kurzus során Isten rámutatott a hiányaimra,  
hibáimra, olyan dolgokra, amiket másképpen kéne csinálnom. Az 
életemben soha ennyi időt folyamatosan az Úrral nem töltöttem,  

mint itt. Egyszerűen csodálatos volt! A János kurzus után 
másképpen állok a dolgokhoz, mint eddig.(…) Itt éltem át a  
szentmiséket először - nagyon jó élmény ennyire közel lenni  

Istenhez. Számomra ez a kurzus fantasztikus volt, és tudom, hogy 
nehéz napjaim-ban az itt hallottakból tudok majd táplálkozni.  

(Zs. Zoltán, Budapest) 
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