
„Menjetek el az egész világra, és 
hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek.” • Mk 16,15

Akkoriban kb. 72 evangelizátora volt 
Jézusnak. Ki ma az evangélium hirdető-
je? Evangelizátor az, aki a mindennap-
jai során az ismerőseinek teteivel és 
szavaival be tudja mutatni az evangéli-
umot – magát Jézust – és képes megté-
résre vezetni őket.

A Pál kurzuson megtanulod mit és 
hogyan szólj, amikor hirdetni lehet 
az örömhírt. Úgy nevezzük: kérüg-
ma, vagyis első hirdetés.

De evangelizálni nem lehet iskolapad-
ban megtanulni. A Pál kurzus minden 
napján missziós gyakorlatunk lesz a 
templomban és a településen. A mód-
szert gyakorlatban tanulhatod.

A Szent András Evangelizációs Iskola 
ebből a kurzusból és ezért jöt létre: 
kérügmatikus evangelizátorok képzésé-
ért.

Félsz az evangelizációtól? Egyesek az 
idegenek megszólításától félnek, mások
pedig az ismerőseiktől… Nem baj, ha 
félsz. A Szentlélek majd bátorrá tesz. Ez
nem csak egy frázis. Gyere, ez egy 
Szentlelkes kurzus lesz! Ez a kurzus 
megváltoztat!

Figyelem! A kurzus – ahogy az evange-
lizátor élete – nem a kényelemről szól…

Az új evangelizációhoz elsősorban 
új evangelizátorokra van szükség.

Az EEház létének oka az 
evangelizáció. • VI. Pál pápa

 Kurzusigazgató
Csiszér László

 Koordinátor
Tóthné Lőz Marika (jelentkezések foga-
dása)

 Időpont
2018. augusztus 4–12.

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

 Helyszín
II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda (Kék iskola)

 6237 Kecel, Szabadság tér 17.

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

 Hozzájárulás
A képzés 30 résztvevő számára in-

gyenes. A program az EFOP–1.3.7-17-
2017-001154 „Szemléletformálás, avagy 
hátránykompenzációs program a kö-
zösségek létrejötéért” c. pályázat támo-
gatásával valósul meg.

 Jelentkezés és kapcsolat
Jelentkezni a kitöltöt jelentkezési lap 
leadásával lehet.

 E-mailben:
lozmarika@gmail.com

 Honlapon (regisztrálva): 
szentandras.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.

 Kérjük, jelentkezz időben! 

 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-
mail címet mindenképpen adj meg, 
hogy visszajelzést tudjunk adni a kur-
zussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, 
de valami miat mégsem tudsz részt 
venni, kérünk, időben jelezd!

 Kérünk, csak akkor jelentkezz, ha a 
kurzuson végig jelen tudsz maradni.

 Jelentkezési határidő
2016. július 28., szomnat

 További információ
– Tóthné Lőz Marika  +36 30 

3880942; +36 70 3392723
 lozmarika@gmail.com

– Csiszér László  +36 30 9735978
 laszlo.csiszer@gmail.com
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