
A KURZUSRÓL 
 
 
A képzésen az Iskola elsı lépcsıs kurzusának, a 
Fülöpnek a tanításait, dinamikáit beszéljük át, 
továbbá a kurzus zenei és háttérszolgálatában 
kapnak kiképzést a résztvevık. Hallhattok arról is, 
mit jelent team-ben dolgozni, és, hogy minden 
szolgálat egyformán fontos a kurzuson. Szeretettel 
várjuk mindazokat, akik már részt vettek a 
Fülöpön és szeretnének bekapcsolódni az Iskola 
munkájába.  
 
 
IDİPONT 
2006. 05. 05-07.  
Kezdés pénteken 16.00-kor, befejezés vasárnap 
16.00-kor. 
 
HELYSZÍN 
Verbita Lelkigyakorlatos Ház  
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5. 
Megközelíthetı: 
• A Nyugati pályaudvartól a 4-es villamossal a 

Budafoki útig, onnan indul a 3-as busz, azzal 
kell menni a Jókai Mór utcáig, ott átszállni az 
50-es buszra és a Kápolna utcánál kell 
leszállni. 

• A Keleti pályaudvartól a piros 7 vagy 173-as 
busszal a Szent Imre Kórházig, ott átszállni a 
14 vagy 114-es buszra, és a Jókai Mór utcáig 
kell menni. Onnan az 50-es busszal kell 
folytatni az utazást a Kápolna utcáig. 

 
KURZUSIGAZGATÓ 
Hardi Titusz OSB 
 
KOORDINÁTOR  
Csiszér László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Most a lepedı az ágyamra kell, vagy az elsı téma 
dinamikájához???” 

 
HOZZÁJÁRULÁS 

• Vidéki résztvevıknek: 6.000,-Ft (pénteki 
vacsora;szombat reggeli-ebéd-vacsora; 
vasárnap reggeli-ebéd; szállás; Fülöp-vázlat 
költsége; anyagköltség)  

• Budapesti résztvevıknek: 3.000,-Ft 
(pénteki vacsora; szombati ebéd-vacsora; 
vasárnapi ebéd; Fülöp-vázlat költsége; 
anyagköltség)  

 
Anyagi okok miatt ne maradj távol, de jelezd a 
jelentkezési lapon, hogy mennyi támogatást kérsz! 
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük 
kifizetni! 

 
SZÁLLÁS 
A képzés a budapestieknek bejárós lesz, a vidékrıl 
jövıknek a helyszínén tudunk szállást biztosítani. A 
szálláshely korlátozott (40 fı), így kérjük, idıben 
jelentkezz! 

 
 

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL 
Fülöp kurzus elvégzése. 
 
JELENTKEZÉS MÓDJA 
Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon 
(letölthetı a honlapról is), vagy elektronikusan 
az Iskola honlapján (regisztráció szükséges 
hozzá). 
Kérjük, mellékelj felbélyegzett válaszborítékot, 
vagy e-mail címet, hogy visszajelezhessünk, 
tudunk-e fogadni a kurzuson! 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRID İ 
2006. április 24.  
Kérjük, idıben jelentkezz, mert a határidınél 
hamarabb is betelhet a létszám! Vidékieknek 
csak korlátozott számban tudunk szállást 
biztosítani! 
 
JELENTKEZÉSI CÍM 
levélben: Szt. András Evangelizációs Iskola 
1116 Budapest 
Fehérvári út 168-178. C lépcsıház fszt. 35. 
 
elektronikusan: a honlapról letölthetı  
 
HOZZ MAGADDAL 
• teljes Szentírást, 
• jegyzetfüzetet, 
A vidékiek számára a szálláshelyen ágynemőt 
tudunk biztosítani, ezért hálózsákot nem kell 
hozni! 
 

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Tel.: 20/496-9309 
E-mail: titkarsag@ujevangelizacio.hu 
Honlap: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

 



 
SZENT ANDRÁS  

EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA  
az új evangelizáció szolgálatában 

 
 
Alapvetıen katolikus és kérügmatikus iskola, 
amely a nemzetközi katolikus evangelizációs 
iskolák közé tartozik, és a Kérügma Karizma 
Koinónia Evangelizációs Terv szerint képezi az 
új evangelizációs iskolaközösségeket. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi fıapát 1998-ban 
Iskolánkat egyházi elismerésben részesítette. 
 
Az Iskola igazgatója: Hardi Titusz OSB 
igazgato@ujevangelizacio.hu 
Lelkipásztori felelıse: Forrai Botond OSB 
 
Cél: evangelizátorok és evangelizátor-képzık 
képzése; hosszútávon: helyi kérügmatikus 
iskolaközösségek létreho-zása, hogy minden 
hívı át tudja -és merje!- adni Isten Igéjét 
egyszerően, tanúságtevı módon. 
 
Módszer: aktív részvétel és felkészítés 
gyakorlati kurzusokon keresztül. 
Ima-tanulás-gyakorlat:ezek az iskola fı vonalai. 
 
Lelkiség: Jézus tanítványává lenni. Az Iskola fı 
jellemzıje: nyitottság a Szentlélekre, aki által 
minden résztvevı megtapasztalja az új 
találkozást Jézus Krisztussal, mint személyes 
Urával és Megváltójával – ez ad új lelkesedést 
az evangelizációra. 
 
Információ:  info@ujevangelizacio.hu 
Honlap: www.ujevangelizacio.hu 

 

AZ ISKOLA PROGRAMJA 
 
1. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
1. Új Élet–Fülöp – lehetıség egy új keresztény 
életre 
2. Emmausz – miért jó olvasni a Szentírást? 
3. János – tanítványok iskolája 
4. Jézus – Jézus személye a 4 evangélista 
szemével 
5. Üdvösségtörténet – a mi életünk története 
Ászáf – a dicsıítı szív kiformálódása 
6. Isten Országa – a közösségi élet iskolája 
 
 
2. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
7. Pál – evangelizátorok iskolája 
8. Dániel – az evangelizátor imája 
9. Apolló – prédikátorok iskolája 
10. Mózes – egy bibliai vezetı példája, a vezetık 
iskolája 
11. Pál titka – mitıl lesz maradandó gyümölcse az 
evangelizációnknak? 
12. Pünkösd – evangelizáció a Szentlélek erejével 
13. Bevezetés a Bibliába – az Ige megragadó 
világa 
 
 
3. LÉPCSÕ KURZUSAI 
 
14. András – az iskola víziója és módszertana 
15. Mária – az evangelizátor mintaképe 
16. Biblikus teológia 
17. Timóteus – hogyan tanuljuk a Bibliát? 
18. Péter – az Egyházról 
19. Melkizedek – a Liturgiáról 
20. Nehemiás – az Egyház szociális tanítása 
21. Jetró – az ökumenérıl 
 
A kurzusok tartalmáról, elıadóiról, jelentkezések 
állásáról bıvebb információ és tanúságtételek a 
honlapon: http://www.ujevangelizacio.hu 

 
      HU-06-03 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FÜLÖP KURZUS 
   KIKÉPZİ 

 
   Budapest, 

   2006. 05. 05-07. 

 

 


