
TAPASZTALATOK 

Rövid sorok a résztvevőktől a Fülöp kurzus 
után: 

Életemben 2006 tavaszán jött el az a pillanat, 
amikor meghívást kaptam egy Fülöp-kurzusra, 
Kismarosra. Nagy ajándékot kaptam Jézustól 
az ott töltött napok alatt. Az életem ösvényén 
kis lépésekkel haladtam az Úr felé, s ezután 
kitárult előttem egy addig ismeretlen horizont. 
Éreztem az Ő végtelen szeretetét, s ez 
biztonságot adott. Ez a szeretet annyira 
körülölelt, hogy a kurzus 3. napján Neki 
szenteltem magam, s ez az elhatározás azóta 
sok gyümölcsöt hozott. Most jött el a pillanat, 
hogy Téged is hív általam. Kívánom, hogy a 
Te életed is még gazdagabb legyen. Adj 
Jézusnak 3 napot, hogy új távlatokat nyisson 
az életedben! Remélem találkozunk! 

Veroczki Barbara 
 
 
20 éves voltam: tele dühvel, indulattal, meg 
nem értettséggel és ürességgel; szívem tele 
tüskével és sebbel. Harcban álltam a 
világgal, az emberekkel, az egész életemmel 
- mindennel. Azon a hétvégén gyökeresen és 
látványosan megváltozott az életem. És 
ezáltal a körülöttem lévők élete 
is. Megéreztem, hogy szeretnek - úgy, 
ahogyan senki más nem képes. Ma már 
tudok tenni, nem csak elvárni, tudok adni, 
nem csak kapni. Tudok simogatni ütés helyett, 
mosolyogni vicsorogás helyett. Olyan szeretet 
és öröm lett bennem, amelyik "nem múlik el 
sohasem". (1Kor 13,8) 

Kovács Frigyes 
 

 
„„„„Én azért jöttem, hogy életük legyen és Én azért jöttem, hogy életük legyen és Én azért jöttem, hogy életük legyen és Én azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen” bőségben legyen” bőségben legyen” bőségben legyen” ((((Jn 10,10) 

AZ ISKOLA PROGRAMJA 

 

 LÉPCSŐ KURZUSAI 
1. Fülöp (Új Élet) – lehetőség egy új keresztény életre 

2. János – a tanítvány iskolája 

3. Emmausz – mire jó a Szentírás? 

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemével 

5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története 

6. Isten országa – a közössége élet iskolája 

 
 

LÉPCSŐ KURZUSAI 
7. Pál – az evangelizátor iskolája 

8. (Dániel – az evangelizátor imája) 

9. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 

10. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 

11. Lukács – hitünk megszilárdítása 

12. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó világa 

13. Mózes – a felszabadító iskolája 

14. Mária – az evangelizátor mintaképe 

 
 

LÉPCSŐ KURZUSAI 
15. Pál titka – a sikeres evangelizáció 

16. Biblikus teológia – az igei témái 

17. Apolló – prédikátorok iskolája 

18. Péter – az Egyházról 

19. Maranatha – a reménység tanúi 

20. (Jetró – az ökumenéről) 

21. (Melkizedek – a Liturgiáról) 

22. (Nehemiás – az Egyház szociális tanítása) 

 

 
 

 
FÜLÖP KURZUS 

ÚJ ÉLET 
 

Római Katolikus Plébánia 
Monor 

2010. március 5-7. 

 
HU-10-13



A KURZUSRÓL 
 

 

 
 

Egy új életet, amelyben megváltozik a 
gondolkodásmódunk, feltör a szívünkben a 
hit, helyreáll a bizalmi kapcsolatunk Istennel, 
visszaadjuk életünk vezetését a kezébe, 
egyszóval megtérünk Jézushoz. Persze Isten 
partnerként vár ránk: tőlünk függ, átvesszük-e 
ajándékot! 

Egy igazi lelkigyakorlat, ami előadásokból, 
imából, rajzokból, énekekből és sok-sok 
gyakorlatból, közös tapasztalatból áll, hogy 
valósággá váljon, amit hallasz és látsz! 

 

KOORDINÁTOR 
Kovácsné Homoki-Nagy Olga 

 

KURZUSIGAZGATÓ 
Bartha Angéla szociális testvér 

A KURZUS TÉMÁIBÓL 
 

A kurzus fő témája maga Isten: Isten 
szülői szeretete irántunk, a Jézus Krisztus 
halála és feltámadása által hozott 
nagyszerű megváltás, és a Szentlélek 
hozta szeretet kiáradása a szívünkbe. 

IDŐPONT 
2010. március 5-7. 
Érkezés: pénteken 16.00-tól,  
Kezdés :17.00-kor, vége kb. 21.15-kor 
Szombat: 8.00 – kb. 21.00,  
Vasárnap: 8.00 – kb15.00 (szentmisével!) 

HELYSZÍN 
Római Katolikus plébánia, Monor 
Kossuth Lajos utca 83.  

 – A vasútállomásról: a Petőfi S. utcán 
végig a Kossuth utcáig, majd jobbra 

 – A buszmegállótól: a Bocskai utcán 
haladva szinte azonnal a Kossuth L. 
utcán vagyunk. A túlsó oldalon jobbra. 

 – Autóval: a 4-es főútról a centrum felé 
térni a Kistói utcán, majd egy aluljáró 
után a Kossuth L. utcán balra.  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 
2010. február 19. péntek 

 

HOZZÁJÁRULÁS 
Febr. 19-ig, Kovácsné H-N Olgánál 
3300.-Ft; a helyszínen 3800.- Ft. Az összeg 
a főétkezéseket, frissítőket (tea, 
aprósütemény), valamint a kurzus 
technikai költségeit tartalmazza. A 
kurzus „bejárós”: szállásról, reggeliről 
mindenki maga gondoskodik! Ha anyagi 
gondod van, jelezd, pénzhiány miatt senki ne 
maradjon el! Részvétel csak a teljes időben 

(péntek-vasárnap) lehetséges, mivel a kurzus témái 
egymásra épülnek!! 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 

�� A Szent András Evangelizációs Iskola 
honlapjáról letölthető jelentkezési lap: 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/ele
ktronikus_jelentkezes. Ugyanezt az űrlapot 
a saját gépünkre elmentve digitálisan is 
kitölthetjük és e-mailben elküldhetjük a 
következő címre: hnolgi@gmail.com  

�� A hagyományos postai mód, hogy a 
mellékelt jelentkezési lapot kitöltjük és a 
következő címre feladjuk: Kovácsné 
Homoki-Nagy Olga, 2200. Monor, Kistói u. 
21.  

�� Tel: +36 30 6381559, ill. +36 29 411902 
(Kovácsné H-N Olga) 

HOZZ MAGADDAL 
� nyitott szívet 

� saját Szentírást (teljes, lehetőleg Szt 
Jeromos félét) 

� jegyzetfüzetet 
 

Szeretettel várunk! 


