
A kurzusról
Máté,  Márk,  Lukács  és  János  közös 
jellemzője nem csak az, hogy evangélisták, 
hanem az is, hogy ők négy jóbarát, akik el 
tudnak vinni bennünket Jézushoz. 
Tanúskodnak Jézusról az evangéliumaikban, 
aki olyan gazdag - Isten olyan gazdag - hogy 
egy  ember  nem  is  tudja  számunkra 
bemutatni és leírni. 
A kurzus kétszer két napot ölel fel, minden 
nap  egy-egy  evangélista  evangéliumának 
bemutatásával,  hogy  megismerhessük  és 
befogadhassuk a „négy barát” Jézusát. 

„Az örök élet pedig az, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz  

Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.”  
Jn 17,3

Kurzusigazgató
Farkas Zsoltné Nagy Mariann, Szeged

Koordinátor
Ferenc Fábiánné Terike, Szeged

Időpontok
A kurzus két hétvégés:

• Első hétvége   kezdés:  
 2011. április 8. péntek 19:00 

(a plébániai mise után)
Első hétvége befejezés:
 2011. április 10. vasárnap 18:00

• Második hétvége kezdés:  
 2011. június 17. péntek 19:00 

(a plébániai mise után)
Második hétvége befejezés: 
 2011. június 19. vasárnap 18:00

Helyszín
A Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus 
plébánia közösségi háza:

Apor Vilmos Közösségi Ház
6723 Szeged, Iglói utca 1.

Szállás
Helybélieknek bejárós,  de lehetőségük van 
benn  aludni  úgy,  amint  a  távolról 
érkezőknek.

Távolról  érkezőknek  szállást  a  Közösségi 
Házban  ingyenesen  tudunk  biztosítani. 
Hálózsákot hozz magaddal!

Hozzájárulás
A két alkalom részvételi díja összesen 9000 
Ft,  amely  tartalmazza  a  rezsit,  a  kurzus 
technikai  költségeit,  egy  rövid  vázlatot 
tartalmazó  résztvevői  munkafüzetet  és  a 
napi háromszori étkezést.

Hozz magaddal még!
• saját Szentírást,
• tollat, jegyzetfüzetet

További információ
Ferenc Fábiánné Terike 
+3630 358 85 36 
tera001@t-online.hu
Szeged, Acél utca 7/A

Jelentkezés
Kinél?
Ferenc  Fábiánné  Terike,  a  kurzus
koordinátoránál

Hogyan? 
▶ Postai úton a mellékelt jelentkezési 
lappal (mely a honlapról is letölthető).
▶ Interneten regisztráció után az iskola 
honlapján: 
http  ://szentandras.  ujevangelizacio.hu  

Meddig?
2011. április 1.

Kérjük,  hogy  telefonszámot,  vagy  e-mail 
címet  mindenképpen  adj  meg,  hogy 
visszajelzést  tudjunk  adni  a  kurzussal 
kapcsolatosan.
Ha  jelentkeztél,  de  valamilyen  indokból 
mégsem tudsz részt venni, időben jelezd!

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/


Tanúságtétel
A  kurzuson  két  alapvető  dolgot  tanultam: 
minden  evangelistának  van  egy  saját, 
karakteres  stílusa,  amely  alapján  könnyen 
azonosítható  a  hallott  vagy  olvasott 
evangéliumi  szakasz.  Másrészt  a  kurzuson 
megérintett Isten „sokszínűsége”, hiszen az, 
ahogy  a  négy  evangélista  négy  különböző 
módon láttatja Jézust, úgy valóban Ő maga 
is  ilyen:  irgalmas  és  hosszantűrő  –  tanító, 
Mester  -  hatalommal  teli,  szabadító  és 
gyógyító  –  az  életénél  is  jobban  szerető 
barát. Ajánlom mindenkinek ezt a kurzust, 
aki szeretné jobban megismerni Jézust, aki 
maga az Evangélium számunkra. 

dr. Perjési Anita, Budapest

A  kurzus  a  Szeged-Tarjánvárosi  Római 
Katolikus  plébániával  létrejött  „Gyertek, 
kövessük  Jézust!”  nevű  képzési  program 
részeként kerül megrendezésre. A kurzuson 
a plébánia tagjai élveznek előnyt, de mások 
számára is nyitott.

A képzési programról
Az iskola kurzusai egy összefüggő, 3 
fokozatú  programot alkotnak, hogy 
megtanuljuk hirdetni az evangéliumot. A 
három fokozat egymásra épül, az előző 
alapozza meg a következőt. A program 4 
alap kurzusát emeltük ki.

1. fokozat: tanú és tanítvány
Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
János: a tanítvány iskolája
Emmausz: mire jó a Szentírás?
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. fokozat: evagelizátor
Pál: az evangelizátor iskolája
(Dániel: az evangelizátor imája)
Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
Lukács: hitünk megszilárdítása
Péter: az Egyházról
Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa

      Mária: a tanítvány és az evangelizátor példaképe

3. fokozat: apostol
Pál titka: az apostol iskolája
Mózes: a felszabadító iskolája
Biblikus teológia
Apolló: a tanító iskolája
Maranatha: a reménység tanúi
(Jetró: az ökumenéről)
(Melkizedek: a liturgiáról)
(Nehemiás: az Egyház szociális tanítása)

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Jézus uralma: tized

hu-11-16

Jézus a 

4 evangéliumban 
kurzus

Szeged,   2011. ápr. 8–10.
      2011. jún. 17–19.
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