A KURZUSRÓL
„Ne félj, mert megváltottalak!
Neveden szólítottalak, az enyém
vagy.”
Iz 43,1

Ha
- meg akarod tapasztalni, hogy az
Atya szeret Téged,
- személyes kapcsolatra vágysz Jézus
Krisztussal,
- buzgóvá akarsz válni a hitben a
Szentlélek által,
akkor várunk szeretettel a
FÜLÖP-KURZUSON

„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.”
Jn 3,16

MIBİL ÁLL?
A kurzuson a Szentíráson alapuló témák hangzanak el. A
résztvevık is aktívan bekapcsolódnak, hogy a tanítás, az
elmélet gyakorlattá, tapasztalattá váljon.
További jellemzık: a szemléltetı eszközök (pl. plakátok)
használata, vidám, imádságos légkör.
IDİPONT
2007. október 20-22.
Érkezés: szombat délután 16:30 órától, a kurzus 17 órakor
kezdıdik. A kurzus folyamán reggel 8 órától este 21 óráig
tart a program. Reggel gyülekezı 7:45-kor.
Befejezés: hétfın 17 óra körül.
HELYSZÍN
Krisztus Király Missziós Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
„C” lépcsıház fszt. 35.
Megközelítés:
A Móricz Zsigmond körtérrıl a 18-as vagy 56-os
villamossal az Albertfalva kitérı megállótól vagy
a fekete 7-es busszal a Nyírbátor utca megállótól a
Kondorosi utcán besétálva.
JELENTKEZÉS
határidı: 2007. október 12., péntek
Jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév.
Jelentkezés módja:
•
Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon
Cím: Czirok János Balázs
Martos Flóra Kollégium, 1111 Budapest, Stoczek
u. 5-7, 344. szoba
• Elektronikusan – regisztráció után- az iskola
honlapján: www.ujevangelizacio.hu

KURZUSIGAZGATÓ
Tóth Anikó
KOORDINÁTOR
Czirok János Balázs
HOZZ MAGADDAL
 saját, teljes Szentírást (lehetıleg Szt. Jeromos félét)
 tollat,
 jegyzetfüzetet.
HOZZÁJÁRULÁS
4000 Ft, melyet érkezéskor kell befizetni. Ez fedezi a
technikai költségeket, eszközöket és az étkezést (reggeli,
ebéd, vacsora).
Budapestieknek szállást nem áll módunkban biztosítani, a
vidékiek számára korlátozottan van lehetıség jelentkezési
sorrend alapján.
Kérjük, jelezd, hogy igényelsz-e szállást, ez plusz 200 Ft /
fı / éjszaka költséggel.
Anyagi okok miatt ne maradj távol, a jelentkezéskor
feltétlenül jelezd, milyen mértékő támogatásra van
szükséged.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Ha kérdésed van, érdeklıdj Czirok János Balázsnál a 0670/537-3508-as mobilszámon, vagy e-mailben:
czirokjanosbalazs@yahoo.com .
Bıvebb információt találsz még az iskoláról, a további
kurzusokról a honlapon.

Missziós
Központ

SZENT ANDRÁS
EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA
az új evangelizáció szolgálatában
A Szent András Evangelizációs Iskola egy, a világi
apostolkodás megsegítésére létrejött kezdeményezés.
Az iskola kettıs igény megválaszolására született:
1. Engedelmeskedve Jézus parancsának: Menjetek és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek és
tegyetek tanítvánnyá minden népet (vö. Mk 16,15; Mt
28,19k)
2. Válaszolva a II. Vatikáni Zsinat utáni Egyház
felhívásának: Újítsuk meg az evangelizációs és újraevangelizációs munkát, új módszereket keresve, amik
alkalmasak a mai korban élı emberek evangelizálására.
1980-ban egy laikus teológus, José H Prado Flores
Mexikóban létrehozta az elsı, ilyen formájú evangelizációs
iskolát, amely ma már 58 országban mőködik.
Iskolánk figyelme a megkereszteltek újra-evangelizációjára
irányul, illetve olyan hívı keresztények képzésére, akik a
világban élve képesek szavaikkal és tetteikkel számot adni
a bennük élı reménységrıl, és képesek az evangéliumot
hirdetni a mindennapi életük során.
A Szent András Iskola Magyarországon 1995-ben indult el,
azóta több mint 400 kurzust tartottunk a magyarlakta
területeken, határainkon innen és határainkon túl
Várszegi Asztrik pannonhalmi fıapát 1998-ban Iskolánkat
egyházi elismerésben részesítette.
Iskolánk munkatársai elsısorban nem teológusok vagy
katekéták, hanem egyszerő hívık, lelkes önkéntesek, akik
szabadidejükbıl áldoznak az evangelizációs munkára.

TANÚSÁGTÉTEL

HU-07-28

„Katolikus nevelésben nıttem föl, szüleim egyházi iskolába
írattak, ahol lelkileg sokat kaptam, de mint „langyos
keresztény" éltem. Mikor elhívtak a Fülöp kurzusra, nem is
számítottam rá, hogy mekkora élményben lesz részem. A
tanítások a dinamikus részekkel együtt érzelmileg óriási
hatással voltak rám, emellett rengeteg kérdésemre választ
kaptam. Sok mindent megértettem Jézus Krisztusról,
hitünkrıl, és megtapasztaltam, hogy Isten szeretete milyen
végtelenül nagy irántam. Nagy lelkesedéssel és
tettvággyal tértem haza. Hitem élıvé vált, azóta
folyamatosan próbálok munkálkodni Jézus Krisztus
szılıjében.”
Kozáry Ágnes
„Hét - Istentıl távol töltött - év után tértem meg. Ezután
nagyon dinamikusan vezetett és formált Jézus.
Gondviselésének köszönhetıen jutottam el a Fülöp
kurzusra
megtérésem
után
három
hónappal.
Elırehaladásomat döntıen befolyásolták, amit itt
megtudtam Istenrıl: hogy végtelenül szeret, hogy fontos
vagyok neki, hogy kilencvenkilenc igazat otthagyva
utánam indul, ha eltévelygek. Itt, a Fülöp kurzuson
merültem el elıször Isten imádásában, csöndben, itt
imádkoztam hozzá elıször szívem mélyébıl. […]
Meggyızıdésem, hogy ez az út, amelyen járnom kell és
igyekszem ezt másoknak is megmutatni: elhívom
barátaimat is a Fülöp kurzusra, hogy megtapasztalhassák,
amit én megtapasztaltam. Gyertek el a Fülöp kurzusra,
Testvéreim!”

„Örök szeretettel szeretlek téged,
azért vonzottalak kegyelemmel.”
Jer 31,3

Meghívó
FÜLÖP KURZUSRA
Budapest, 2007. október 20-22.

Czirok János Balázs

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

