
A KURZUSRÓL

Várjuk  azokat  a  testvéreinket,  akik  vágynak 
mélyebb  kapcsolatra  lépni  Isten  Igéjével,  akik 
szeretnék átélni azt  a tapasztalatot,  amelyben az 
emmauszi tanítványok részesedtek egészen Jézus 
felismeréséig. (Lk 24, 13-35)

Ahhoz, hogy átérezzük, mit is jelent ez, jó elmenni 
Jeruzsálemből  Emmauszba,  hogy  nekünk  is 
megnyíljon  a  szemünk  a  titok  láttán,  és  lángoló 
szívvel  tudjunk  visszamenni  a  mi 
Jeruzsálemünkbe.

„Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték”     Lk 24, 31a

Általános tapasztalatunk, hogy míg a Fülöp kurzus 
gyökeres változást hoz, és akár egy „bombához” is 
hasonlítható, addig az Emmausz kurzuson inkább 
Isten  gyöngéd  simogatását  éljük  meg  és  több 
belső sebből  való  gyógyulás  történik,  mivel  Isten 
szava hatékony, amely így szól:

 „Mert nem orvosolta őket sem gyógyfű, sem kenőcs, 
csak a te igéd, Uram, amely mindent meggyógyít.” 

Bölcs 16, 12

MIBŐL ÁLL?
A  kurzuson  a  Szentírásból  kiinduló  témák 
hangoznak el. 
Az  előadásokba  a  részvevők  is 
bekapcsolód(hat)nak,  melyben  az  énekek,  rajzok 
és ún. dinamikák is segítségükre vannak.

IDŐPONT
2007. november 23-25.
Érkezés:  péntek  délután  16  órától,  a  kurzus  17 
órakor a szentmisével kezdődik.
Befejezés: vasárnap kb. 17 órakor.

HELYSZÍN
Verbita Lelkigyakorlatos Ház
1223  Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky  utca  3-5.  (ld. 
térkép)
Megközelíthető:
-  A  Móricz  Zsigmond  körtérről  induló  fekete  3-as 
busszal (vagy a Budafoki úttól) 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
Bartha Angéla szociális testvér

KOORDINÁTOR
Lakner Péter

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2007. november 12.

JELENTKEZÉS MÓDJA
Postai úton a mellékelt jelentkezési lapon (honlapról 
is  letölthető)  vagy  elektronikusan  a  honlapon 
(www.ujevangelizacio.hu ).
Visszajelzést  e-mailben  küldünk  (vagy  telefonon 
adunk).
Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, akkor érdeklődj 
a határidő utáni napokban.

JELENTKEZÉSI CÍM
levélben: Lakner Péter 1111 Bp., Stoczek u 5-7. 
334. szoba

JELENTKEZÉSI FELTÉTEL
Betöltött 18. életév. Fülöp kurzus ajánlott előtte.

SZÁLLÁS
A  kurzus  bentlakásos.  A  szálláshely  korlátozott 
(40 fő), ezért kérjük időben jelentkezz!

HOZZÁJÁRULÁS
6500  Ft, mely  költség  a  teremhasználatot, 
eszközöket és a napi 3 étkezést tartalmazza. 
Anyagi okok miatt ne maradj távol!

HOZZ MAGADDAL
saját,  teljes  Szentírást  (lehetőleg  Szt.  Jeromos 

félét)
tollat, jegyzetfüzetet
vidámságot és nyitott szívet. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Ha  bármi  kérdésed  van,  érdeklődj  e-mailben 
(laniger333@yahoo.com), vagy esténként telefonon: 
06-30 599 4801. 
Információt  találsz  még  kurzusokról  a 
http://szentandras.ujevangelizacio.hu honlapon.

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
http://www.ujevangelizacio.hu/


SZENT ANDRÁS
EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA

az új evangelizáció szolgálatában

Alapvetően  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  főapát  1998-ban 
Iskolánkat egyházi elismerésben részesítette.

Az Iskola igazgatója: Hardi Titusz OSB
igazgato@ujevangelizacio.hu

Lelkipásztori felelőse: Forrai Botond OSB

Cél:  evangelizátorok  és  evangelizátor-képzők 
képzése;  hosszútávon:  helyi  kérügmatikus 
iskolaközösségek létreho-zása, hogy minden hívő 
át tudja -és merje!- adni Isten Igéjét egyszerűen, 
tanúságtevő módon.

Módszer: aktív részvétel és felkészítés gyakorlati 
kurzusokon keresztül.
Ima-tanulás-gyakorlat: ezek az iskola fő vonalai.

Lelkiség:  Jézus  tanítványává  lenni.  Az  Iskola  fő 
jellemzője:  nyitottság  a  Szentlélekre,  aki  által 
minden résztvevő megtapasztalja az új találkozást 
Jézus  Krisztussal,  mint  személyes  Urával  és 
Megváltójával  –  ez  ad  új  lelkesedést  az 
evangelizációra.

Információ: info@ujevangelizacio.hu

http://szentandras.ujevangelizacio.hu

TANÚSÁGTÉTELEK

„Egy nagyon hosszú, göröngyös és bűnökkel terhelt 
élet után az Emmausz kurzus olyan volt számomra, 
mint egy útjelző, amely megmutatta, melyik az az út, 
amelyet kerestem egész életemben. Gyógyulást és 
felszabadulást  hozott  a  múlt  sérelmeiből.  Ezen  a 
megtalált Krisztusi-úton igyekszem haladni azóta is, 
és semmilyen módon el nem térni ettől. Döntöttem, 
és 100 %-osan elköteleződtem Jézus mellett. Azóta 
reggel és este olvasom a Bibliát: ez az alap ahhoz, 
hogy  kitartsak  az  Úr  mellett,  a  Nála  megtalált 
életemben.  Rendszeresen  járok  templomba, 
közösségbe, és tudom, hogy jó helyen vagyok.”

Homoki Attila

„-  Személyesen  találkoztam  Jézussal  (!!!),  a 
legeslegjobb barátommal az Eucharisztiában;
- Végre valahára dönteni tudtam egészen-egészen, 
igazán-igazán Isten mellett és minden(ki) mást Neki 
alá tudtam rendelni”

Darvas Bálint

HU-07-29

EMMAUSZ KURZUS
Budapest, 2007.11. 23-25.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!
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