
SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ISK.
A Szent András Evangelizációs Iskola egy, a vi-
lági apostolkodás megsegítésére létrejött kez-
deményezés. Ebben a munkában Isten 
népének minden állapotú tagja részt kap: fel-
szenteltek, szerzetesek és világiak. Iskolánk 
nem egy újabb mozgalom, hanem egy evan-
gelizációs program, így nem tartjuk felada-
tunknak egyetlen megújulási mozgalom vagy 
lelkiség terjesztését sem. Tevékenységünk első-
sorban a világban élő Krisztus-hívők gyakorlati 
képzésére irányul, Egyházunk szándékai sze-
rint, az Egyház számára.
1980-ban egy laikus teológus, José H. Prado 
Flores Mexikóban létrehozta az első, ilyen for-
májú evangelizációs iskolát. Prado felismerte, 
hogy a II. Vatikánum és VI. Pál ismételt felhívá-
sa az új evangelizációra nem teljesíthető, ha 
nem dolgozunk ki új, korszerű módszereket. 

Iskolánk figyelme a megkereszteltek újraevan-
gelizációjára irányul, illetve olyan világi keresz-
tények nevelésére, akik a világban élve 
képesek szavaikkal és tetteikkel számot adni a 
bennük élő reménységről, és képesek az 
evangéliumot hirdetni a mindennapi életük 
során, hisz „az első igehirdetésre minden ke-
resztény meghívást kap.” (KÁD 61)
Programunkat különféle kurzusok alkotják. Kur-
zus alatt egy olyan tematikus lelkigyakorlatot 
értünk, amelyet az általunk alkalmazott egye-
di módszertan határoz meg. A kurzusokat át-
szövi az Iskola módszertana, látásmódja. Ezek 
a kurzusok két fő pont körül csoportosulnak: az 
Iskola evangelizációs, illetve kiképző tevé-
kenysége köré, amelyek egy meghatározott 
rendben egymásra épülnek. 

A Szent András Iskola Magyarországon 1995-
ben indult el, azóta megközelítőleg 380 kurzust 
tartottunk a magyarlakta területeken, határa-
inkon innen és határainkon túl (Délvidék, Er-
dély, Felvidék). 

AZ ISKOLA PROGRAMJA

 LÉPCSŐ KURZUSAI
1. Új Élet–Fülöp – lehetőség egy új keresztény élet-

re

2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást?

3. János – tanítványok iskolája

4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista szemé-
vel

5. Üdvösségtörténet – a mi  életünk története

Ászáf – a dicsőítő szív kiformálódása

6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája

LÉPCSŐ KURZUSAI
7. Pál – evangelizátorok iskolája

8. Dániel – az evangelizátor imája

9. Apolló – prédikátorok iskolája

10. Mózes – egy bibliai vezető példája, a vezetők is-
kolája

11. Pál titka – mitől lesz maradandó gyümölcse az 
evangelizációnknak?

12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével

13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó vilá-
ga

LÉPCSŐ KURZUSAI
14. András – az iskola víziója és módszertana

15. Mária –  az evangelizátor mintaképe

16. Biblikus teológia
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát?

18. Péter – az Egyházról

19. Melkizedek – a Liturgiáról

20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása

21. Jetró – az ökumenéről

A kurzusok tartalmáról, előadóiról, jelentkezések 
állásáról bővebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu
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AZ EVANGÉLIUM 
HÉT FIATALJA KURZUS

- Fiataloknak és fiatalokkal foglalkozóknak -

Győr-Ménfőcsanak,
2006. szept. 28 – okt. 01.



A KURZUSRÓL
A kurzus hét személyiséget mutat be, akik 
szembesülnek az evangéliumi élet felajánlá-
sával: 
 a naimi özvegy fia; 

 Salomé, Heródiás lánya; 

 az ifjú, akinek öt kenyere és két hala 
volt; 

 a gazdag ifjú; 

 az ifjú, aki mezítelenül szalad el a Get-
szemáni kertből; 

 az ajtónál álló lány; végül pedig 

 a fehér ruhába öltözött ifjú az üres sírnál.

Van egy közös bennük, mégpedig az, hogy 
mindnyájan fiatalok voltak. A jövő előttük 
állt és mindegyiküknek megvolt a sajátos 
magatartása az evangéliummal szemben. 
Mindegyikük találkozik Isten Igéjének a fé-
nyével, és mindannyian egyfajta magatar-
tásformával válaszolnak rá. Sokszor ezek a 
magatartásformák kontrasztban vannak 
egymással.

A hét fiatal magatartása, reakciója hét kü-
lönböző színnel jelölhető, melyek szivárványt 
alkotnak.

Mindazonáltal a szivárvány nem a saját fé-
nyétől ragyog, hanem a nap sugarait tükrözi 
vissza. Ezáltal, a hét fiatal mindegyike, szem-
besülve Isten Igéjének a fényével, visszatük-
rözi az Evangélium egy aspektusát.

Mindegyikük megélte a saját fejlődését a 
felkínált lehetőséggel és döntést hozott, 
mely az életükbe vésődött. Az Evangélium-
ban találjuk az ő tanúbizonyságukat, és a 
kurzuson pedig képet az életükről.

KURZUSIGAZGATÓ
José H. Prado Flores, az Iskola alapítója

IDŐPONT
2006. szept. 28 – okt. 01.
Kezdés csütörtökön 17.00-kor, befejezés va-
sárnap 14.00-kor.

HELYSZÍN ÉS SZÁLLÁS
Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Cent-
rum, Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Szállás többágyas szobákban emeletes 
ágyakon. Ágyneműt biztosítunk.
Megközelíthető gépkocsival az M1-es autópálya 
Győr-Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal 
a győri főpályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 
40), illetve távolsági járatokkal. A csanaki malom-
nál vagy a plébániánál kell leszállni és onnan 10 
perc sétával lehet a házhoz jutni.

HOZZÁJÁRULÁS
10.500Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit, 
ebédet, vacsorát, a kurzus technikai költsé-
geit valamint a külföldi előadó utazási költ-
ségéhez 3.000,-Ft támogatást.

Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha 
gondod van, kérjük jelezd a jelentkezési la-
pon, hogy mennyi támogatást kérsz! A hoz-
zájárulás felét mindenképpen kérjük kifizetni!

JELENTKEZÉS MÓDJA
Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (le-
tölthető a honlapról is), vagy elektronikusan 
az Iskola honlapján (regisztráció szükséges 
hozzá).

Kérjük, mellékelj felbélyegzett válaszboríté-
kot, vagy e-mail címet, hogy visszajelezhes-
sünk, tudunk-e fogadni a kurzuson!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2006. szeptember 08.

ALSÓ KORHATÁR
A kurzusra 16 évesek már jelentkezhetnek.

JELENTKEZÉSI CÍM
Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Cent-
rum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 Jegyzetfüzetet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Email: info@ujevangelizacio.hu

Web: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

Ménfőcsanaki Centrum: +36-30/406-0941

Iskola titkársága: +36-20/496-93-09
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