
Jelentkezés
 Postai úton az adott kurzus koordinátorának 

címezve a mellékelt jelentkezési lapon 
(letölthető a honlapról).

 Elektronikusan – regisztráció után – az iskola 
honlapján: www.ujevangelizacio.hu

Jelentkezési feltétel a betöltött 18. életév.

A jelentkezés határideje: a kurzus kezdete előtt 
legkésőbb egy héttel érkezzen meg a jelentkezé
si lapod hogy vissza tudjunk jelezni.

Email címet vagy telefonszámot mindenfélekép
pen adj meg, hogy visszajelezhessünk, tudunk-e 
fogadni a kurzuson.

Ételallergiát vagy különleges étkezési igényt írj 
be az „Egyebek” mezőbe!

Ha jelentkeztél egy kurzusra, de valamilyen ok 
miatt  mégsem tudsz részt  venni  rajta,  kérünk 
időben jelezd a koordinátornak!

Szállás
Mindegyik kurzus bejárós, vagyis mindenki ott
hon aszik. Azoknak, akik távolról érkeznek, csa
ládoknál próbálunk szállást biztosítani. Kérjük, 
jelezd, ha igényt tartasz rá!

Hozzájárulás
A kurzusok díja tartalmazza a reggeli, ebéd, va
csora,  rezsi  és  a  kurzus  technikai  költségeit. 
Anyagi okok miatt ne maradj távol, azonban a 
jelentkezési  lapon  feltétlenül  jelezd,  hogy 
mennyi támogatást kérsz. Próbálj te is támoga
tókat szerezni.

Együttműködés
A kurzusokat a Szeged-Csanádi Egyházmegyei 
Pasztorációs Centrummal együttműködésben 
szervezzük.

A KÉPZÉSI PROGRAMRÓL
Az iskola kurzusai egy összefüggő programot al
kotnak,  amely  egy  ajánlott  ütemterv,  azért, 
hogy megtanuljuk hirdetni az evangéliumot. Ha 
megtetszik egy kurzus, jelentkezz!

1. fokozat: a keresztény élet alapjai
1. Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

2. fokozat: hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10. Apolló: a tanító iskolája
11. Pál titka: a sikeres evangelizáció
12. Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13. Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
14. Lukács: hitünk megszilárdítása

3. fokozat: hogyan képezzünk 
evangelizátorokat?
15. Mária: az evangelizátor példaképe
16. Biblikus teológia
17. Maranatha: a reménység tanúi
18. Péter: az Egyházról
19. Melkizedek: a liturgiáról
20. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
21. Jetró: az ökumenéről

Választható kurzusok:
Az evangélium hét fiatalja
Jézus uralma: tized
Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
Isten Országa: a közösségi élet iskolája

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

A szeged–csanádi
 Szent András 

Evangelizációs Iskola 
őszi programja

Fülöp kurzus 
Szeged, szeptember 28-30.

Hódmezővásárhely, október 20-22.

Zákányszék, november 23-25.

Emmausz kurzus
Szeged, november 9-11.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!
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A FÜLÖP KURZUSRÓL

Isten szeretetéhez támasztott létrán egyre köze
lebb juthatunk, sőt fel mehetünk Hozzá, és mi
nél  magasabban  állunk,  annál  több  embernek 
mutathatjuk meg Őt. Ha a Te létrádat nem érzed 
stabilnak, vagy magasan állsz, de mégsem tudod 
hirdetni Jézust a körülötted állóknak, vagy nem 
tudsz tovább menni rajta, akkor várunk, mert a 
Fülöp kurzus Neked szól!

Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta érte. Jn 3,16

„Olyan meghatározó volt számomra ez a lelki
gyakorlat,  hogy  még  a  mai  napig  is  sokszor 
eszembe  jutnak  az  ott  megértett  és  megta
pasztalt  dolgok.  Megtapasztaltam,  hogy  na
gyon-nagyon gyenge vagyok, Isten szereteté
ben újra átéltem összetörtségem. De nem ha
gyott el kegyelmével az Úr: a közös imában át
adtam neki az életemet! És ekkor a Szentlélek 
nagyon szépen, ahogyan akkor engem kellett, 
megérintett.  Adománya  a  szomjúság  volt. 
Szomjat kaptam Istenre, szomjat, hogy belőle 
táplálkozzam. Megismertem az élő,  közeli  és 
szerető ISTENT.”

Kiss László, Zákányszék

Fülöp kurzus HU-07-9
 Ideje: 2007. szept. 28. 17:00 – 30. 15:00
 Helyszín: Szeged, a Felsővárosi Minorita Plé

bánia Díszterme (Munkácsy Mihály u. 7.). 
Megközelíthető a 3-as és 4-es villamosok
kal.

 Kurzusigazgató: Arm Katalin
 Koordinátor: Máder Balázs,

6728 Szeged, Algyői  út 36.
maderbster@gmail.com
30/537-7509

 Hozzájárulás: 4000 Ft

Fülöp kurzus HU-07-30
 Ideje: 2007. okt. 20. 17:00 – 22. 15:00
 Helyszín: Hódmezővásárhely, Szent István 

plébánia (Szent István tér 4.). Megközelít
hető a buszpályaudvarról 5 perc alatt 
gyalog a piac felé.

 Kurzusigazgató: Tóth István
 Koordinátor: Tóthné Szabó Andrea

6800 Hódmezővásárhely, Vidám utca 7.
pityu6905@freemail.hu
20/312-8101

 Hozzájárulás: 4000 Ft, amelynek felét a jelent
kezéskor kell befizetni!

Fülöp kurzus HU-07-32
 Ideje: 2007. nov. 23. 17:00 – 25. 15:00
 Helyszín: Zákányszék-Alsó, Tanya Iskola. 

Megközelíthető a Szeged-Zákányszék 
busszal, amelyről a Zákányszék-Alsó meg
állónál kell leszállni. Az iskola egy fehér, 
tornyos épület, kereszttel a tetején.

 Kurzusigazgató: Kiss László
 Koordinátor: Vass József

6787 Zákányszék, Arany János utca 22.
20/823-3692

 Hozzájárulás: 3300 Ft

AZ EMMAUSZ KURZUSRÓL

Ha  a  Szentírást  csak  egy  könyvnek  tartod, 
amelyben  sok-sok  betű  van,  akkor  fellapozom 
Neked egy rövid bemutatóra. Van benne krimis, 
drámás,  katasztrófa  filmes,  lávsztorios,  meg
mentős, kovbojos, maffiás, kalandozós, igaz ba
rátságos  történet.  És  még  valami:  ez  az  egész 
nem más, mint Isten Igéje! Amikor Jézus beszélt 
róla, lángolt az emmauszi tanítványok szíve. És 
ha azt szeretnéd, hogy a Te szíved is lángoljon, 
akkor vegyél részt velünk ezen a hétvégén.

Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt  
hozzánk az úton? Lk 24, 31–32

„Megértettem, hogy a Szentírás könyve (mint 
tárgy) maga az élő Ige,  és az Úr megtanított 
rá, hogyan bánjak Vele ezután!”

Jakab Zsuzsi, Budapest

Emmausz kurzus HU-07-31
 Ideje: 2007. nov. 9. 17:00 – 11. 15:00
 Helyszín: Szeged, az Alsóvárosi Ferences Plé

bánia 10-es terme (Mátyás tér 26.). Meg
közelíthető a Mars térről a 11-es busszal.

 Kurzusigazgató: Majoros Ildikó
 Koordinátor: Vass József

6787 Zákányszék, Arany János utca 22.
20/823-3692

 Hozzájárulás: 4000 Ft
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