
KEDVES BARÁTUNK!
„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni.” (Zsolt 89,16)

Húsz éve hozta Isten Mayarországra a Szent András Iskolát. Milyen sok dolgot adott, mennyi yümölcs 
termett! Igen, van miért ünnepelnünk, és fontos, hoy megálljunk, félreteyük a munkát, 
fáradalmakat és örüljünk, hálát adjunk!

Meghívó
Isten ajándéka, hogy idén 20 éves a Szent András Evangelizációs Iskola !!!E Ezért hálát adva öröm tölti el szí-
vünket, és ezt az örömöt meg akarjuk osztani egymással és sokakkal, így veled isE

Azért jövünk össze ezen a napon, hogy hálát adjunk Istennek és dicsőítsük őt mindazért, amit tett velünk ebben a
húsz évbenE

Ezért téged is szeretettel hívunk jubileumi konferenciánkra, amelyet a Szent András napjához legközelebb eső 
hétvégén rendezünk:

2015. november 28-án!
Azért jövünk össze ezen a napon, hogy hálát adjunk Istennek és dicsőítsük őt mindazért, amit tett velünk ebben a
húsz évbenE

20 éve

Magyarországon

20 éves jubileumi 
Szent András konferencia

Budapest, 2015. november 28.

Boldog az a nép, amely 
tud ünnepelni.

 Zsolt 89,16



Ünnepnap
Hogy milyen is lesz ez az ünnep?
– Országos, mert az egész országból jönnek meghívottak.
– Családos, mert lesznek közös, illetve külön felnőtt és gyerek programok is.
– Színes, hiszen várunk sokakat, akik közelebbről-távolabbról ismerik az Iskolát : régi és nemrégiben volt kur-

zusrésztvevőket, velünk együtt szolgáló papokat, Fenntartói Klubunk tagjait, az új evangelizáció iránt érdeklő-
dő testvéreinket.

– Örömteli, mert találkozunk és együtt vagyunk, dicsőítünk és ünneplünk.
– Hálatelt, mert 20 év evangelizáció történetét tekintjük át.
– Lelkesítő, hogy lendületet adjon a jövő felé, ahol sokkal több mindent fog Isten véghez vinni bennünk, közöt-

tünk és általunkE

Ahol

– Pepe Prado, a Szent András Iskola alapítója fog bennünket köszönteni.
– az olasz Szent András Iskola lesz a díszvendégünk.
– műhelyek lesznek aktuális témákban.
– eucharisztia ünneplést tartunk Székely János püspök atyával.

Gyere, várunk családoddal együtt!

Helyszín és időpont
A jubileumi konferencia helyszíne 

Szent II. János Pál Iskolaközpont
(volt Szt. Benedek)
1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.

A konferencia időpontja
2015. november 28., szombat
Regisztráció 8:30-tól, pontos (E) kezdés 9:00-kor, 
befejezés 18:00-kor.

Étkezés
Ebédre kérünk, hozzatok magatokkal szendvicset. Ezt az ebédszünetekben a helyszínen fogyaszthatjátok el. A kö-
zelben nincs vendéglátó egység, ahova gyorsan ki lehetne szaladni. Büfé viszont lesz, ahol sütemény, rágcsa, cso-
ki és egyszerűbb szendvics lesz kapható.

Műhelyek
A konferencián a következő műhelyek közül lehet választani:
1. A Szt. András és a szenvedélybetegek – Függőség és az evangélium szabadsága (Válasz, Kiskunfélegyháza)
2. A Szt. András és a papok evangelizációja / Szt. András a plébániámon – Papok és a Szt. András a világ-

ban (Don Filippo, olasz Szent András Iskola)
3. Más európai Szt. András iskolák – hogy jobban megismerjük a Szt. András családot (Joanovits Róbert)
4. Evangelii Gaudium – Örömmel evangelizálni ahhoz, hogy örömhírt hirdethess (Bartha Angéla)
5. Családbarát Szt. András – Fórum és ötletbörze: Családbarát kurzusok? (Nagy Zsolt)
6. Bandifi  – Fiatalok evangelizációja (Eberlein Sidó Éva)
7. Kérügmatikus? Karizmatikus? Koinónikus? – Az evangelizáció alapelve (Tóth Anikó)
8. A Szt. András víziója – Ez a vonat Firenzébe megy (Gyuris Gellért)

Kérjük, jelentkezéskor a jelentkezési lap „Egyebek” mezőjében tüntesd fel azt a 3 választott műhelyt, 
amelyikre legszívesebben mennélE Így: „Műhely: (és írd be a választott műhelyek sorszámát)”. Csak azt a mű-
helyt indítjuk el, amelyikre van elég jelentkező.

Gyerekek
A konferencián lesz külön gyerekprogram délelőtt és délután, az ebéd és az eucharisztia közös lesz. A tartalmas 
és jó hangulatú gyerekprogramról a KISI Kids gondoskodikE
Kérjük, jelentkezéskor minden gyermeknek töltsetek ki külön jelentkezési lapot !!!!



Pénzügyek
Részvételi díj nincs, de adománygyűjtést tartunk majd a szentmiséken. A kiadások fő tételei a terembérlet, az 
olasz vendégek útiköltsége és vendégül látása és az eszközök beszerzése lesz. Mindezt kb. 2000 Ft/fő hozzájáru-
lás fogja fedezni (felnőttenként).
Tekintettel az alapítvány anyagi helyzetére, kérjük, ha teheted, adományodat utald át előre:
– Bankszámlaszámunk: 1200110188–00013009755–0001000002 (Raiffeisen Bank Zrt.)
– Számlatulajdonos: Szent András Evangelizációs Alapítvány
– Közlemény: 20 éves találkozó
KöszönjükE

Jelentkezés
A helyszín korlátozott befogadó képességű, ezért előzetes jelentkezést kérünk, mert csak így tudjuk garantál-
ni, hogy el is férjünk. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk addig, amíg van hely. Jelentkezni a 
www.ujevangelizacio.hu honlapon, a jelentkezési oldalon kell, legkésőbb november 10-ig !!!E

Ne feledd: Minden gyereknek külön jelentkezési lapot kérünk kitölteni.

A jelentkezési oldalon a „Szállás és étkezés” és az „Ellátás részletezése” mezőket nem kell kitöltened, viszont kü-
lön figyelmet kérünk az „Egyebek” mezőnél:
– Írd be a műhelyválasztásodat így: „Műhely: (és írd be a választott műhelyek sorszámát)”
– … és mindezek után természetesen a szokásos egyéb közlendődet is ide írhatod ;) .

Jelentkezési határidő !!!: november 10.

További tudnivalók
– A jelen lévő papoknak szeretnénk biztosítani a lehetőséget, hogy teljesen részt vegyenek, ezért szervezett gyó-

nási lehetőséget nem illesztettünk a programba.
– Ha kérdésed van, fordulj Arm Katalinhoz:

arm  .  katalin  @ujevangelizacio.hu 
+36 30 6271032

Szeretettel a magyarországi Szent András Tanács nevében:
Gyuris Gellért

igazgató
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