
Ez a kurzus Pál lelkipásztori útját 
mutatja be, az ő maga által válasz-
tott  képpel, mely leírja hivatását, életét, 
szolgálatát és még halálát is : egy futó pá-
lyája. A kurzus alcíme: „Jézus Krisztus 
atlétája”, ezért az egész kurzuson sport-
felszerelésben veszünk részt.

A kurzusban átöleli Pál apostol életútját:
– Tarzusz: állampolgárság, műveltség, 

vallás;
– Jeruzsálem: az egyházat üldöző farize-

us;
– Damaszkusz: találkozás Jézus Krisz-

tussal ;
– Arab sivatag: felkészülés a szolgálatra;
– Antióchia: a missziós munka kezdete;
– Missziós utak;
– Róma: fogság, életének vége.

A kurzus Pál apostol életén és misszió 
fejlődése által bemutatja a Szent András 
Evangelizációs Iskola missziós látását és 
stratégiáját:

– Kérügma: Az „én evangéliu-
mom”, egyetlen evangélium;

– Karizma: A Szentlélek erejével, bá-
torság és erő az igehirdetéshez;

– Koinónia: Munkatársi közösség, alkal-
mas emberek.

„Sokáig kérdeztem magamtól: mi volt Tar-
zuszi Pál apostoli sikereinek titka? 1992-
ben, Len#elországban váratlanul e# be-
számolót kellett  tartanom az Evangelizáci-
ós Iskoláról. Úgy# döntött em, ho# Pál pá-
lyafutásának képét fogom felhasználni eh-
hez. A felkészülésem alatt  e#ik meglepe-
tés a másikat követt e, mert úgy# tűnt, mint-
ha írásaiból kiemelkedne az atléta képe, 
aki összehangolja életét üzenetével, u#an-
akkor válaszol az oly sokszor feltett  kér-
désre. Pál pályafutása, kiindulópontjával, 
céljával és stratégiájával megoldott a a rej-
télyt és feltárta titkát.

   • Pepe (Jose H. Prado Flores)

 Kurzusigazgató
Gyuris Gellért

 Koordinátor
Tarjányi Anita

 anita2343@gmail.com 
 +3630 666186F22

 További szolgálók
Arm Katalin, Bata Erika, Nagyné Bolla 
Henriett a, Jakab Kristóf, Nagy Róbert, 
Nagy Zsolt.

 Időpont
2022. október 28. – november 1.

Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 
17 órától, kezdés 18 órakor. Befejezés ked-
den 14 órakor.

 Helyszín
Szeged-Szőreg,
Alexandriai Szent Katalin Plébánia

6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 16.

 Szállás
A kurzus bejárós, a távolról érkezőknek 
családoknál adunk szállást

 Hozzájárulás
146000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a 
helyszínen, regisztrációnál kérünk fizzet-
ni. Ez magában foglalja az étkezéseket és 
a technikai költségeket.

Ha anyagi gondod van, jelezd, pénzhiány 
miatt  ne maradjon senki távol!

 Jelentkezés
Jelentkezni a kitöltött  és aláírt jelentkezé-
si lap leadásával lehet:
–  a honlapon: 

htt p://szentandras.ujevangelizacio.hu 

 A kurzust 16 főtől rendezzük meg és 
maximum 20 főt tudunk fogadni.

 Jelentkezési határidő
2022. október 14.

 Mit hozz magaddal?
– Kényelmes sportruházatot: melegítőt, 

pólót (gondolva kinti hűvös időre is), 
sportcipőt, törölközőt.

– Váltó benti cipőt.
– Bibliát.

 Iktatószám/Azonosító
HU-22-41

 További információ

– Név: : : : Saul
– Szülőváros : : : : 

Tarzusz
– Állampolgár-

ság: : : : római
– Foglalkozás: : : : farizeus, sátorkészítő
– Versenyzői név : : : : Pál, Krisztus atlétája
– Edzőtáborok : : : : Tarzusz, Jeruzsálem, 

Arab sivatag, Antióchia
– Edzők: : : : Ananiás, Gamáliel, Barnabás
– Versenyszámok: : : : maratón, gátfutás, vál-

tófutás
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