
A KURZUSRÓL 
  
 Ezen a hétvégén semmi mással nem 
kell majd foglalkoznod, mint a Szentírásoddal, 
amely nem először fog a kezedbe kerülni és 
sok részét már  jól ismered.  
 

Hogy miért érdemes mégis eljönnöd?  
Mert nem csak egy tárgyról, egy híres 
könyvről, a Bibliáról fogsz hallani, amely 
érdekes, megható, izgalmas, de sokszor távoli 
történeteket tartalmaz, hanem találkozhatsz 
Isten élő Igéjével. 
 

Ezen a kurzuson mi is végigjárjuk azt az utat, 
amit Kleofás, és az a másik ismeretlen 
megtett Jeruzsálemből Emmauszba: fáradtan, 
csalódottan, visszatérőben a régi életünkbe... 

 Nem ilyenek vagyunk mi is? 
 

És ebben a helyzetben, félúton, odalép 
hozzánk valaki, aki magyarázza az Írásokat, a 
prófétákat, és egyszer csak ezektől a 
szavaktól lángra lobban a szívünk. Csupán 
attól, hogy hallgattuk ennek a valakinek az 
élő és eleven szavait. És amikor este megtöri 
a kenyeret, megnyílik a szemünk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték”    

Lk 24, 31a 

 

Ha szeretnéd, hogy a te szíved is lángra 
lobbanjon, mint az emmauszi tanítványoknak,  
el kell kezdened járni azon az úton, amely 
közelebb visz Hozzá.  

IDŐPONT 
2011.november.25-27 
Érkezés: péntek délután 17h 
Kezdés: 17 órakor . Befejezés: vasárnap: 16h 
körül. 
 
HELYSZÍN 
Dunaharaszti Szt.István plébánia 
2330. Fő u 71 
 
Szervező 
Pákozdy Richárd 
Elérhetőség: +36 30 454-0113 
Email: paric@freemail.hu 
2330.Dunaharaszti Kossuth u 59 
 
KURZUSIGAZGATÓ 
Tóth Anikó 
 
 
JELENTKEZÉS MÓDJA 
Jelentkezési lap leadása a sekrestyékben vagy 
email-ben a szervezőnek vagy  lakcímére, 
illetve elektronikusan a Szent András 
Evangelizációs Iskola honlapján 
/www.ujevangelizacio.hu/. 
  
 
Kérünk feltétlenül adj meg email címet 
és/vagy telefonszámot, hogy vissza tudjunk 
jelezni. 
A kurzus legkevesebb 25, legtöbb 45 részt-
vevővel tudjuk megtartani. 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
Minél előbb, de legkésőbb 
2011.november.20. 
 
INFORMÁCIÓK 
A kurzus programja pénteken és szombaton is 
kb 21h-ig tart. 
 
HOZZÁJÁRULÁS 
4500 FT, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen regisztrációnál kell fizetni, illetve 

ha van lehetőséged előleget szívesen 
fogadunk. Ez az összeg magában foglalja a két 
vacsorát, a szombati és vasárnapi ebédet, a 
technikai költségek egy részét, valamint a 
plébánia költségeit. Kérlek , hogy 
jelentkezésed megfontolt legyen mert a 
lemondások több problémát is okozhatnak a 
szervezőknek. Ha anyagi gondod van, jelezd, 
pénzhiány miatt senki ne maradjon le. 
 
 
HOZZ MAGADDAL 
 saját, teljes Szentírást (lehetőleg Szt. 

Jeromos félét) 
 tollat 
 jegyzetfüzetet 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Ha kérdésed van, érdeklődj Pákozdy 
Richárdnál +36 30 454-0113 vagy e-mailben 
(paric@freemail.hu). 
 
A kurzus tanításai egymásra épülnek, ezért a 
jelentkezéseddel vállalod, hogy a kurzus teljes 
programján részt veszel. 
 
Akkor is várunk, ha még nem vettél részt a 
korábbi dunaharaszti Fülöp kurzuson.  
 
Ha többet szeretnél tudni a Szent András 
Evangelizációs Iskoláról, ha érdekel mi is az 
az evangelizáció, mit jelent az, hogy iskola, 
vagy ha érdekel a többi kurzus, 
akkor látogass el az alábbi honlapra: 
www.ujevangelizacio.hu 
 
 
 
„ nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, 
csak a te igéd, Uram, amely mindent 
meggyógyít.” 

 
Bölcs 16, 12 



SZENT ANDRÁS 
EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA 
az új evangelizáció szolgálatában 
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 

Az evangélium hét fiatalja 

Jézus uralma: tized  

Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása 

Isten Országa: a közösségi élet iskolája 
 
További információ: http://www.ujevangelizacio.hu 
 
 
 
 
 
 

TANÚSÁGTÉTELEK 
 

 

 

"Ez a kurzus számomra a megtérésem kulcsa 

volt. Előtte úgy éreztem magam, mint az 

emmauszi tanítványok, akik beletemetkeztek 

a szomorúságukba, mert néznek, de nem 

látnak, s hallgatnak, de nem hallanak és nem 

értenek. (Mt 13, 13). "Halott" voltam és 

megtérés nélkül a kereszténységem is halott 

volt. A kurzus során a Szentírás 

megelevenedett számomra, az Ige élővé lett 

és újraélesztette a szívemet, mint ahogy 

Szent Pál mondja: Kelj fel alvó, támadj fel 

halottaidból és Krisztus rád ragyog! (Ef 5, 

14). Valóban, Krisztus rám ragyogott az 

Igében, mint ahogy Kleofás és társa szívét is 

lángra lobbantotta az emmauszi úton!" 

Gresz Veronika, Budapest  

 

 

Az Emmausz kurzus után egészen másként 

néztem a Bibliámra. Valahogy élővé vált a 

számomra. Megértettem, hogy minden 

sorában ott lapul az Isten, az Élő Ige. Ezentúl 

a Szentlélek által szeretném olvasni, hinni és 

megélni a leírtakat. 

Gróf Judit, Kerepes 
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