
Az evangélium öröme Üllésen

Az Evangélium öröme tölti el azok 
szívét és egész életét, akik találkoznak 
Jézussal. • Ferenc pápa

Ez te vagy, magadra ismersz?

Ha igen, szeretettel várunk a Pál kurzuson 
Üllésen, hogy megoszd az örömödet olya-
nokkal, akik még nem találkoztak Jézussal.

Az üllési plébános, akit Adalbert atya néven is-
merünk, nem hazánk szülötte. Ő egy missziós 
pap Magyarországon, aki Lengyelországban szü-
letett Wojciech Żmijan néven. 

A Szentlélek indíttatására misszióba, evangelizál-
ni érkezett hozzánk. Már egész jól megtanult 
magyarul, hogy hirdetni tudja az evangéliumot.

Budapesten találtunk egymásra. Mivel már Len-
gyelországban is ismerte az evangelizációs isko-
lákat és szolgált is bennük, hamar összhangra ta-
láltunk. Ő egy az új evangelizációra nyitott pap.

Adalbert hamarosan Üllés plébánosa lett és a se-
gítségünket kérte a falu evangelizálásában. Való-
ban úgy érkezett Üllésre, mint aki újat, új evan-
gelizációt hoz a faluba. Egy éve már elkezdtük a 
missziót, hogy lerakjuk az alapokat, de nagy 
szükség van a Pál kurzus missziójára, hogy len-
dítsen az új evangelizáción. 

Gyertek! Ez egy olyan hely, ahol a pap nyitott. 
Sőt, nem csak nyitott, hanem ő is evangelizál. 
Tanuljunk meg evangelizálni egy olyan helyen, 
ahol a pap velünk jön a misszióba. Ilyen volt Jé-
zus is. Ilyen volt az első tanítványok missziója is. 

Ha eltölt az evangélium befogadásának 
öröme, tapasztald meg milyen öröm to-
vábbadni!

Az iskola képzési programja
I. szakasz: A keresztény élet alapjai
1. Új élet Krisztusban :::e első evangelizáció
2. Emmausz :::e találkozás Isten Igéjével
3. János :::e a tanítvány iskolája
4. Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Üdvtörténet :::e a mi életünk története
6. Mózes :::e a felszabadító iskolája
7. Boldogok vaytok :::e út a boldogsághoz*

II. szakasz: Hogyan evangelizáljunk?
1. Pál :::e az evangelizátor iskolája
2. Dünamisz :::e evangelizáció a Szentlélek erejével
3. Timóteus :::e olvasni, aláhozni, tanulni a Bibliát
4. Pál titka :::e a sikeres evangelizáció
5. Apolló :::e a tanító iskolája
6. Damaszkusz :::e Pál evangéliuma
7. Mária :::e az evangelizátor példaképe

III. szakasz: Hogyan képezzünk evangelizátort?
1. Maranatha :::e a reménység tanúi*
2. Péter :::e az Egyházról
3. Bevezetés a Bibliába*
4. Lukács :::e apologetika*
5. Biblikus teológia
6. Melkizedek :::e a liturgiáról*
7. Jetró :::e az ökumenéről*

Evangelizációs iskolák képzése
1. András :::e vízió és módszertan
2. József Barnabás :::e formálás és felkészítés

Választható kurzusok
– Az evangélium hét fiatalja
– Jézus uralma :::e tized*
– Tetelesztai : Jézus szenvedése, halála és feltámadása*
– József, az álmodozó :::e belső gyógyítás*

A magyarországi iskola kurzusai
– Fülöp :::e első evangelizáció
– Ászáf :::e a dicsőítő szív kiformálása
– KOrnéliusz [ko1]:::e a közösség születése
– Isten Országa – KOinonia [ko2]:::e a közösség növe-

kedése
– KOrintus [ko1+2] :::e a közösségi élet megújítása
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A kurzusról

Menjetek el az egész világra, és 
hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek. • Mk 16,15

Akkoriban kb. 72 evangelizátora volt Jézusnak (a 
férfiak számolva). Jézus előtt jártak, hogy beje-
lentséke Isten Országa hamarosan ideérkezik.

Ki ma az evangélium hirdetője? Evangelizátor 
az, aki a mindennapjai során az ismerőseinek 
tetteivel és szavaival be tudja mutatni az evangé-
liumot – magát Jézust – és képes megtérésre ve-
zetni őket.

A Pál kurzuson megtanulod mit és hogyan 
szólj, amikor hirdetni kell az örömhírt. Úgy 
nevezzük: a kérügma.

Evangelizálni nem lehet iskolapadban megtanul-
ni. A Pál kurzus minden napján missziós gyakor-
latunk lesz a templomban és a faluban. A kurzus 
– ahogy az evangelizátorok élete – nem a kénye-
lemről szól…

A Szent András Evangelizációs Iskola ebből a 
kurzusból és ezért jött létree kérügmatikus evan-
gelizátorok képzéséért. A legjobbat adjuk abból, 
amit 30 év alatt tanított nekünk a Szentlélek az 
új evangelizációról.

Félsz az evangelizációtól? Egyesek az idegenek 
megszólításától félnek, mások pedig az ismerő-
seiktől… Nem baj, ha félsz, a Szentlélek majd bá-
torrá tesz. Ez nem csak egy frázis. Gyere, ez egy 
Szentlelkes kurzus lesz!

Az új evangelizációhoz új evangelizátorokra 
van szükség.

Az Eyház azért létezik, hoy 
evangelizáljon. • VI. Pál pápa, EN 14

Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

Koordinátor
Répás Erikae +3620 4823038

A szolgálócsapat további tagjai
Csiszér László, Nagy Zsolt, Arm Katalin, Zmijan 
Adalbert helyi plébános

Időpont
2014. július 26., szombat – augusztus 3., vasárnap

A kurzus szombat délután 13 órakor kezdődik. 
Ebéddel várunk benneteket! Befejezés egy hét 
múlva vasárnap 15 óra körül.

Helyszín
A kurzus helyszíne az üllési Erdei Iskola, mely 
Szegedtől kb. fél órányi autóútra van az üllési 
horgásztó után.

Címe 6794 Üllés Petőfi dűlő 12. 
Koordinátáke 46°21'4"N   19°48'28"E

Szállás
Szállás nem a helyszínen lesz, hanem benn a fa-
luban a plébánia híveinél, családoknál. Jelentke-
zés elbírálásakor értesítünk, hogy kikkel fogsz 
egy szállásadóhoz kerülni és kell-e hálózsákot 
hozni. Egyszerű körülményekre számítsatok!

Az erdei iskola a falutól 3,5 km-re van, amit min-
den nap meg kell tennünk egyszer oda-vissza. 
Ha autóval tudsz jönni, az megkönnyíti ezt.

Hozzájárulás
A kurzus költsége 17 800 Ft, amely az étkezése-
ket és a szervezési költségek többségét fedezi. Az 
üllési rk. plébánia és a Szent András Evangelizá-
ciós Alapítvány állja a többi költséget.

Jelentkezés feltételei
Megtért és tanítványi keresztény élet. A többit 
majd itt megkapod a Szentlélektől.

Jelentkezés
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehete

– Postáne Répás Erika, 
6630 Mindszent, Deák Ferenc utca 24.

– E-mailbene rerika09@gmail.com
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapjáne 

httpe//szentandras.ujevangelizacio.hu 

Meddig? 2014. július 19., szombat

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud-
junk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Hozz magaddal
– teljes Szentírást (lehetőleg Jeromos-félét)

Szeretettel várunk!

mailto:rerika09@gmail.com
http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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