
A kurzusról
A kurzus célja, hogy a Jézus tanítványaivá 
váljunk: olyanokká, akik mindenben hozzá, a 
Mesterhez akarnak hasonulni: úgy gondol
kodni, 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 együtt élünk, 
hogy olyan bensőséges kapcsolatban legyünk 
vele, mint a kedvelt tanítványa, János, aki 
keblére hajthatta fejét.

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

A kurzus témáiból: 

• Jézus lelkipásztori terve; 

• A Mester és a tanítvány kapcsolata; 

• Jézus tanítási módjai; 

• Egy nap Jézussal; 

• A tanítvány hat kapcsolata; 

• Jézus módszertana; 

• A mi küldetésünk… 

Kurzusigazgató
Gyuris Gellért, Szeged

Koordinátor
Ferencné Terike, Szeged

Időpont
• kezdés: 2010. aug. 08. 19:00 

(a plébániai mise után)

• befejezés: 2009. aug. 14. 14:00

Helyszín
A Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus plé
bánia közösségi háza:

Apor Vilmos Közösségi Ház
6723 Szeged, Iglói utca 1.

Szállás
Helybélieknek bejárós, de lehetőségük van 
benn aludni úgy, amint a távolról érkezők
nek.

Távolról érkezőknek szállást a Közösségi Ház
ban ingyenesen tudunk biztosítani. Hálózsá
kot hozz magaddal!

Hozzájárulás
12 000 Ft, ami tartalmazza a rezsit, a kurzus 
technika költségeit, valamint a napi három
szori étkezést.

Hozz magaddal még!
• saját Szentírást,

• tollat, jegyzetfüzetet

További információ
Ferenc Fábiánné Terike +3630 358 85 36 
tera001@t-online.hu
Szeged, Acél utca 7/A

Jelentkezés feltételei
A Fülöp vagy az Emmausz kurzuson való 
részvétel. Ha egyik kurzuson sem tudtál részt 
venni, akkor plébánosi ajánlást is elfogadjuk.

Jelentkezés
Kinél? Ferenc Fábiánné Terike, a kurzus koor
dinátoránál
Hogyan? ▶ Postai úton a mellékelt jelentkezé
si lappal (mely a honlapról is letölthető).
▶ Interneten regisztráció után az iskola hon
lapján: http  :  //  szentandras.  ujevangelizacio.hu  

Meddig? 2010. augusztus 1.

Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail cí
met mindenképpen adj meg, hogy visszajel
zést tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan.

Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben! 

Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból még
sem tudsz részt venni, időben jelezd!
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Tanúságtétel
Kicsit féltem, hogy mit fogok kapni Istentől 
ezen a kurzuson. Azt tudtam, hogy ajándékot 
szeretne adni nekem, és hogy szabadnak kell 
lennem. (…) Ahogy teltek a napok, éreztem, 
hogy nyugalom és béke költözik belém. A 
kurzus során Isten rámutatott a hiányaimra, 
hibáimra, olyan dolgokra, amiket másképpen 
kéne csinálnom. Az életemben soha ennyi 
időt folyamatosan az Úrral nem töltöttem, 
mint itt. Egyszerűen csodálatos volt! A János 
kurzus után másképpen állok a dolgokhoz, 
mint eddig.(…) Itt éltem át a szentmiséket 
először – nagyon jó élmény ennyire közel 
lenni Istenhez. Számomra ez a kurzus fan
tasztikus volt, és tudom, hogy nehéz napja
imban az itt hallottakból tudok majd táplál
kozni.

Zs. Zoltán, Budapest 

A kurzus a Szeged-Tarjánvárosi Római Kato
likus plébániával létrejött „Gyertek, kövessük 
Jézust!” nevű képzési program részeként ke
rül megrendezésre. A kurzuson a plébánia 
tagjai élveznek előnyt, de mások számára is 
nyitott.

A képzési programról
Az iskola kurzusai egy összefüggő, 3 fokozatú 
programot alkotnak, hogy megtanuljuk hir
detni az evangéliumot. A három fokozat egy
másra épül, az előző alapozza meg a követke
zőt. A program 4 alap kurzusát emeltük ki.

1. fokozat: tanú és tanítvány
Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
János: a tanítvány iskolája
Emmausz: mire jó a Szentírás?
Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
Az üdvösség története: a mi életünk története
Mózes: a felszabadító iskolája
Isten Országa: a közösségi élet iskolája

2. fokozat: evagelizátor
Pál: az evangelizátor iskolája
(Dániel: az evangelizátor imája)
Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
Lukács: hitünk megszilárdítása
Péter: az Egyházról
Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa

      Mária: a tanítvány és az evangelizátor példaképe

3. fokozat: apostol
Pál titka: az apostol iskolája
Mózes: a felszabadító iskolája
Biblikus teológia
Apolló: a tanító iskolája
Maranatha: a reménység tanúi
(Jetró: az ökumenéről)
(Melkizedek: a liturgiáról)
(Nehemiás: az Egyház szociális tanítása)

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Jézus uralma: tized

hu-10-29

János kurzus
Szeged, 2010. augusztus 8–14.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot a 
megkeresztelteknek!
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