
FENNTARTÓI KLUB
Szolgálatunk mögött nem csak szellemi, hanem 
anyagi tőke is áll.

Ha már voltál kurzuson, akkor beleláthattál, 
hogy mennyi tanítási segédanyag, eszköz, rajz, ta-
nulás, szolgálati és képzési óra, csapat, ima és szer-
vezés áll mindegyik mögött.

Az Iskola munkatársai önkéntesek, a kurzusokat 
ingyen adjuk az evangélium szerint: „ingyen kaptá-
tok, ingyen adjátok” (Mt 10,8b). A munkatársak sa-
ját kiképzésük költségét is maguk állják. 

A magyarországi Iskola koordinálására, képzésé-
re és vezetésére létrejött Szent András Irodát 
és az ott dolgozó három teljes idejű szolgálót a 
Fenntartói Klub tartja fenn.

A Szent András Fenntartói Klub az Iskola 
körül létrejött baráti csapat, akik havi, rendszere-
sen utalt adományukkal teszik lehetővé az iroda 
működését és szolgálatát.

SZENT ANDRÁS IRODA 
Az Iroda 2006 elején lett kialakítva. Voltaképpen 
csak egy kis irodahelyiség 4 asztallal és polcokkal, 
de igazából egy missziós központ része, ahol kápol-
na, előadóterem, konyha, szállás is van és még egy 
picike raktár is akad a közelben.

Az iroda Barbi és Obo szolgálatának a főhadiszál-
lása – a kezdetektől fogva itt van Csiszér Laci aszta-
la is –,  a Szent András Evangelizációs Alapítvány 
székhelye, az országos munkatársi képzéseknek és 
a budapesti kurzusoknak az otthona.

1. BARBI
Kunszentmártonban ismerkedtem meg az Iskolával 
egy Fülöp kurzuson. Nagyon megragadott a hétvé-
ge interaktivitása, a szabadság, amit megéltem, és 
Isten közelsége. Újból át akartam ezt élni és rögtön 
jelentkeztem a következő kurzusra, ami a 7 fiatal 
volt Pepe vezetésével. Ezután nem sokkal csatlakoz-
tam az egyik iskolaközösséghez és hamarosan el-
kezdtem szolgálni is. Majd hosszabb kihagyás után 
néhány éve kerültem újra közel az Iskolához, amiért 
nagyon hálás vagyok Istennek. 

irodavezető
jogi és gazdasági ügyek; fenntartók; szervezés; 
kapcsolattartás; pályázatírás és megvalósítás; 
adminisztráció; személyügy

2. GELLÉRT
Noha vallásos családból származom, Istent csak a 
könyvekből ismertem. Miután személyesen is meg-
ismertem Jézust, Ő nagyon világosan arra hívott, 
hogy továbbadjam, amit kaptam. Nem tudván, ho-
gyan kell ezt tenni, azok nyomába szegődtem, akik 
engem evangelizáltak. Az ő lábnyomuk ebbe az Is-
kolába vezetett: ők is itt tanulták, sőt, akkor már ők 
maguk is tanították. Csatlakoztam hozzájuk, és Is-
ten is megerősített: egymásra talált az elhívásunk. 
Több évig öntkéntesként szolgáltam, majd az iroda 
alapításában már tevékenyen részt is vettem.

evangelizációs szakértő
tanítás; kurzusigazgatás; vázlatok és segéd-
anyagok; számítógépek; weboldalak; tördelés 
és grafika; adminisztráció

3. OBO
Nem kifejezetten vallásos közegben nőttem fel, Is-
tenre, Jézusra és az egyházra igazából felnőttként 
találtam rá. Tapasztalatom az, hogy Isten folyama-
tosan mozgásban tart: vonz. Ami rá vonatkozó kér-
désként, vágyként jelenik meg bennem, azok 
mentén hív növekedni, hogy azokat megválaszolva 
és betöltve mindig újabb kérdéseket és vágyakat 
ébresszen bennem. Ez a vonzás hajtott mindig 
olyan emberek felé, akiken keresztül elért engem 
Isten. Így hozott el 2010-ben a Szent András Evan-
gelizációs Iskolába is. Legelső kurzusomon felis-
mertem: ezt kerestem! Rögtön folytattam más 
kurzusokkal és csatlakoztam az Iskolához. Isten 
megáld, növel és próbára tesz folyamatosan, és eb-
ben jó eszköz számára az Iskola és itteni barátaim.

igazgató
vezetés; tanítás; kurzusigazgatás; 
kapcsolattartás; fordítás és tolmácsolás

Gyuris Gellért Joanovits Róbert

Gállné Busai Barbara

LÉGY TE IS FENNTARTÓ!
Szükségünk van új fenntartókra. Kérjük, ha Isten 
hív erre, csatlakozz és légy te is fenntartónk! Már 
akár havi 1000 Ft rendszeres adománnyal is segí-
tesz. Mit adunk cserébe? Mi semmit. De Isten sokat, 
a saját mértéke és szíve szerint...

Ha te is fenntartó lennél, lépj kapcsolatba velünk 
a megadott elérhetőségek egyikén vagy töltsd ki a 
fenntartói csatlakozási űrlapot ezen a webcímen:

https://szentandras.ujevangelizacio.hu/↵
fenntartoi-klub-urlap



AJÁNLÁS
Már felszentelt pap, bencés szerzetes voltam, ami-
kor a Szent András Evangelizációs Iskolával talál-
koztam. Számomra döbbenetes dolog történt: a 
testvérek igehirdetése nyomán életemben új erő-
vel, új fénnyel ragyogott fel az evangélium. Nem 
sok idő kellett hozzá, hogy én is a csapat tagjává 
váljak és együtt hirdessem fiatalokkal és idősekkel, 
szerzetesekkel és világiakkal, nőkkel és férfiakkal: 
Krisztus él! 
Az országnak szüksége van a Szent András Evange-
lizációs Iskolára. Támogasd te is!

Szent András Fenntartói Klub
https://szentandras.ujevangelizacio.hu/↵

fenntartoi-klub
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Hardi Titusz OSB, 
a Szent András Evangelizációs 
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Szent András Evangelizációs Alapítvány
https://alap.ujevangelizacio.hu

ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
Itt az új evangelizáció órája! Már nem a fontolga-
tás, vagy az előkészület idejét éljük, hanem az Úrral 
való cselekvését.

Itt az idő, hogy minden erőnket ennek a külde-
tésnek a szolgálatába állítsuk: újra Krisztust kell 
hirdetnünk minden népnek!

Az új evangelizáció számunkra nem elméleti fo-
galom vagy ismeretlen kihívás, hanem világos és 
sürgető küldetés, amit meg kell tennünk. 30 éves 
tapasztalatunk és működő módszertanunk segít ab-
ban, hogy ezt mi magunk megtegyük és hogy máso-
kat is megtanítsunk rá.

EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA
Tapasztalatunkat a Szent András Evangelizációs Is-
kolában foglaltuk össze, hogy azt másoknak is to-
vább tudjuk adni.

Az úttörő munkát, a kísérletezést már elvégez-
tük. Aki utánunk jön, már tovább fog jutni, mivel 
előbbről indul. Amink van, kincset ér ma.

Legértékesebb kincsünk, hogy tudjuk, hogyan 
hirdessük az evangélium örömhírét –  ezt a külde-
tést kaptuk Istentől.

A kincseinket több mint húsz kurzusba foglaltuk 
össze, melyek az első evangelizáció, az alapvető ka-
tekézis, a missziós felkészítés és a munkatársi kép-
zés területét is felölelik.

Nem újabb mozgalom vagyunk, hanem Iskola, 
amelyhez minden plébánia, közösség, mozgalom 
küldheti a tagjait evangelizálni tanulni, sőt akár 
saját iskolát is alapíthat magának.

Szent András
FENNTARTÓI KLUB


