
A KURZUSRÓL

„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)

Régen  csak  a  megtérteket  keresztelték 
meg.  Ma  a  megkeresztelteket  kell 
megtéríteni.  A  Pál  kurzus  elsősorban  erre 
tanít meg.
A kurzus  célja  megismerni  a  kérügmát (az 
örömhírt) az üdvösségterv keretében, hogy 
hatalommal  és  megfelelő  módon,  új 
módszerekkel és új eszközökkel hirdessük az 
Evangéliumot.
Ez  az  evangelizátor-képző kurzus,  az  Iskola 
„gerince”.
A  Pál  kurzus  egyáltalán  nem  elméleti, 
hanem  nagyon  gyakorlatias,  sok 
dinamikával, közösségi és egyéni feladattal, 
éles  evangelizációval,  mert  evangelizálni 
csak evangelizálva tanulunk meg.

A kurzus témáiból:
Az evangelizátorrá válás négy feltétele; Az 
egyházi tanítóhivatal az evangelizációról; A 
kérügma és  a katekézis  különbsége;  Jézus 
kérügmájának  valamint  az  apostolok 
kérügmájának tartalma,  célja,  eszköze;  Az 
üdvösség  terve;  A  ma  kérügmája;  A 
kérügmatikus tanúságtétel stb.

KURZUSIGAZGATÓ
Nagy Zsolt

KOORDINÁTOR
Laurinyecz Rita    (Tel.: 20/938-6702)

IDŐPONT
2006. 07. 07-17. (Kezdés pénteken 16.00-kor, 
befejezés hétfőn 14.00-kor.)

HELYSZÍN
Constantinum Katolikus Általános- és 
Középiskola
Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 11.
(A város központjában, az Ótemplom mellett.)

Megközelíthető:
 Busz  :  A  kiskunfélegyházi  központi  buszállo-

mástól  3  percre  gyalog,  az  Ótemplom 
mellett található a Constantinum.

 Vonat  :  A  kiskunfélegyházi  vonatpálya-
udvarról  a platánfa-soron kell  végigmenni, 
be a központ felé, és az Ótemplom mellett 
található  a  Constantinum.  Kb.  15  perc 
gyalog.

SZÁLLÁS
A szállás a Constantinum Kollégiumában 
lesz, a kurzus helyszíne melletti épületben. 
Kérjük,  hozz  magaddal  lepedőt  és 
hálózsákot,  mert  ágyneműt  nem  tudunk 
biztosítani.

HOZZÁJÁRULÁS
19.500,-Ft, ami tartalmazza a szállást, 
reggelit, ebédet, vacsorát és a kurzus 
technikai költségét.
Anyagi  okok  miatt  ne  maradj  távol,  de  ha 
gondod  van,  kérjük,  feltétlenül  jelezd a 
jelentkezési  lapon,  hogy  mennyi  támogatást 
kérsz, hogy mi is készülhessünk! 
A  hozzájárulás  felét  mindenképpen  kérjük 
kifizetni!

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Fülöp kurzus elvégzése.

JELENTKEZÉS MÓDJA
● Postai úton   a mellékelt jelentkezési 

lapon (letölthető a honlapról is).

Cím: Szent András 
Evangelizációs Iskola 
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. 
C. lépcsőház, 35 ajtó
Kérjük, mellékelj felbélyegzett 
válaszborítékot, vagy e-mail címet, 
hogy visszajelezhessünk, tudunk-e 
fogadni a kurzuson!

● Elektronikusan   az Iskola honlapján 
(regisztráció szükséges hozzá).

Jelentkezési határidő: 2006. június 27.

HOZZ MAGADDAL
• teljes Szentírást,
• jegyzetfüzetet,
• hálózsákot, lepedőt

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Szent András Evangelizációs Iskola Titkárság
E-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu
Tel.: 20/496-9309
http://www.ujevangelizacio.hu
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

„...hirdesd az igét,  állj  elő vele,  akár alkalmas, akár  
alkalmatlan!”  (2Tim 4,2)



TANUSÁGTÉTEL

„Isten  kegyelméből  1994-ben  Rómában  vehettem 
részt  Pál  kurzuson.  Amit  ott  Isten  a  szívemre 
helyezett,egész további éltemre meghatározó lett. ...
Döbbenet  volt  a  szívemben,  amikor  elgondoltam, 
milyen  hatalmas,  lobogó  szeretet  élt  Pálban  Jézus 
Krisztus iránt, hogy még a börtön  súlyos helyzetéből is 
élő  hittel,bizonysággal,  erővel  és  lendülettel  tudta 
hirdetni  az  Evangélium  örömhírét,  és  képes  olt  erre 
buzdítani  másokat  is.  A Vértanúk  Templomában  a 
befejező  szentmisén egy gyufaszálat vehettem el  az 
oltárról,hogy  hazahozzam  jelképül,  hogy  itthon  is 
fellobbanjon  az  Evangélium  örömteli  hirdetésének 
tüze.  És  fellobbant.  És  a  tűz  továbbterjedt. Azóta 
felépült a csanaki Evangelizációs Centrum,  és velem 
együtt  sok  testvér  éli  meg  és  hirdeti  Jézus  Krisztus 
Evangéliumát.”

Maros Ildikó SSS, Győr

„Igazából bennem tévhit és félelem is volt ezzel a Pál 
kurzussal  kapocsolatban,  ugyanis  úgy  értelmeztem, 
hogy az evangelizátor képző valami utcai prédikátor 
képző,  azoknak szól,  akik  az  utcán tömegeknek be-
szélnek. 
De azért elindultam... és kiderült hogy a fent leírt néze-
teim nem egészen helyesek, ugyanis  minden keresz-
ténynek szól a kurzus, és nem az utcai prédikátoroké, 
hanem a mienké,  akik élünk a magunk városában, 
munkahely,  vásárlás,  kutyasétáltatás,  és  egy  csomó 
dolog között, miközben körbe vagyunk véve megke-
seredett emberekkel. 
Isten szeretete jóval több, jóval nagyobb irántunk, és 
minden ember iránt. Amikor küld minket, hogy vigyük 
el ezt a hírt, akkor képes felrázni a lustaságunkból, és 
elindítani, miközben esetleg végig mondjuk neki a ma-
gunkét, saját fáradságunkat is "elkéri", csak azért hogy 
a körülöttünk lévő emberek egy pillanatra akár meg-
álljanak és észrevegyék, hogy Ő szereti őket. 
Nem elég csak jelen lennem a világban,  és várni  a 
"sült  halakat",  hanem  oda  kell  tennem  magamat 
teljesen  Istennek,  és  annyira  át  kell  adnom  az 
életemet, hogy tudjon szólni  általam, hogy elvigyem 
Őt mindenkihez.”

Büki Bernadett, Sopron 

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény
életre
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?
3. János – tanítványok iskolája
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista
szemével
5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története
Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

2. LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája
8. Dániel – az evangelizátor imája
9. Apolló – prédikátorok iskolája
10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a 
vezetőkiskolája
11. Pál titka – mitől lesz maradandó 
gyümölcse az evangelizációnknak?
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek 
erejével
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó
világa

3. LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana
15. Mária – az evangelizátor mintaképe
16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?
18. Péter – az Egyházról
19. Melkizedek – a Liturgiáról
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása
21. Jetró – az ökumenéről
+ Az evangélium hét fiatalja
+József Barnabás – az Iskola munkatársainak

A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezé-
sek állásáról bővebb információ és tanúság-
tételek a honlapon: 
http://www.ujevangelizacio.hu
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