
„Nem naaobb a tanítvány a
mesterénél ; valaki akkor tökéletes,
ha olyan, mint a Mestere.”
•  Lk 6,40

Egyszerű szentírási tény: Jézus a tanít-
ványai közül választota az apostolo-
kat; az őt körbevevő tömegből soha-
sem.

Ha ez így van, hogyan lehetek én tanít-
vány?

A kurzus célja, hogy a Jézus tanítvá-
nyaivá váljunk: olyanokká, akik min-
denben hozzá, a Mesterhez akarnak ha-
sonulni: úgy gondolkodni, mint ő; úgy 
alkotni ítéletet, mint ő; úgy hinni, mint 
ő; úgy megbocsátani, mint ő; úgy 
imádkozni, mint ő, úgy evangelizálni, 
mint ő, úgy szeretni, mint ő; úgy élni, 
mint ő, úgy halni, mint ő.

Az a legnagyobb megtiszteltetés,
ha Jézus meghív tanítványának, mert 

ő nem tanokra oktat, hanem élni tanít: 
vele együt élünk, a kezei közöt formá-
lódunk ki, hogy olyan bensőséges kap-
csolatban legyünk vele, mint a kedvelt 
tanítványa, János, aki keblére hajthata 
fejét.

A Szent András Evangelizációs Iskolá-
nak ez a kurzus a szíve, ebből forráso-
zik minden misszió.

A kurzus témáiból :
1. Jézus terve a tanítványságról
2. A Mester és a tanítvány kapcsolata
3. Egy nap Jézussal
4. A tanítvány hat kapcsolata
5. Jézus tanítványformálási módszere
6. A mi küldetésünk…
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 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Répás Erika

 További szolgálók
A szegedi Noé Bárkája iskolaközösség 
tagjai

 Időpont
2018. július 2-8.

Gyülekező, regisztráció kezdete hétfőn 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés 
vasárnap 13 órakor.

 Helyszín
Szeged-Szőreg, 
Alexandriai Szent Katalin Plébánia

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 Szállás
A kurzus alapvetően bejárós! Távolról 
érkezők számára szállást – korlátozot 
számban – családoknál tudunk igény 
esetén biztosítani.

Kérünk, hogy szállásigényedet a jelent-
kezési lapon előre jelezd!

 Hozzájárulás
140000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kell fzetni. 

Ez magában foglalja az étkezést (regge-
lit, ebédet, vacsorát, nasit), valamint a 
technikai költségeket.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap 
leadásával lehet a plébánosnál vagy a 
koordinátornál.

–  Postán: Nagy Róbert
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

–  E-mailben:
Répás Erika
rerika09@gmail.com

–  Honlapon (regisztrálva): 
htp://szentandras.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! A kurzust
20 főtől rendezzük meg és max. 28 
résztvevőt tudunk fogadni.

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. Ha visszajelzés 
nem érkezik hozzád, kérlek, érdeklődj a
határidő utáni napokban. Ha jelentkez-
tél, de valami miat mégsem tudsz részt
venni, kérünk, időben jelezd!

 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson
végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2018. június 25., hétfő

 További információ
Répás Erika

 rerika09@gmail.com 
 +36307274479

 Mit hozz magaddal?
– teljes Szentírást és 
– a nyitot szíved
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