
A kurzusról
A  Fülöp  kurzus  Jézusról  és  az  Ő  örömhíréről 
szól,  arról,  hogy  kereszténynek  lenni  valóban 
öröm. Célja, hogy személyes kapcsolatod legyen 
Jézussal, hogy újjászüless a Szentlélekben, és a 
szürke hétköznapok színessé váljanak az Ő jelen
léte  által.  A kurzuson sok tapasztalatot  szerez
hetsz mindarról,  amit eddig olvastál,  vagy hal
lottál Istenről. A te életed is ragyoghat, mint csil
lag a mindenségben (Fil 2,15), hogy általad má
sok  is  eljussanak  az  igazság  ismeretére  (1Tim 
2,4).
Nagyon jó lelkigyakorlat a Fülöp kurzus Nagy
böjtben, mert átélteti velünk a hitünk lényegét, 
és  az  előadások  mellett  szimbolikus  cselekede
tekkel még inkább belevon a Megváltás és a Fel
támadás misztériumába.

Témákról röviden

„A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a  
halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha”. (Iz  
54,10)

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát  
adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen,  
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.”  
(Ez 36,26)

„Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványa
im vagytok,  ha szeretettel  vagytok egymás iránt.”  
(Jn 13,35)

Kurzusigazgató
Bartha Angéla SSS, (szociális testvér)
A kurzust az Új Aratás Közösség csoportja tartja.

Koordinátor
Lakner Péter

Időpont
2009. március 20–22. 
A kurzus pénteken a fél hatos mise után kezdő
dik és vasárnap késő délután ér véget.

Helyszín
Fót Római Katolikus Plébánia – Közösségi ház
Vörösmarty út 2.

Megközelíthetőség
Budapestről Újpest központtól busszal, amely a 
gyermekvárosnál áll meg.

Jelentkezés módja
Személyesen:  A  csatolt  jelentkezési  lapot  Gyüre 

Józsefnél, vagy Sztrehovszkiné Mihályné Máriá
nál ledva.
Plébánián: A jelentkezési lapot a sekrestyében le
adva.
Elektronikus úton: az iskola honlapján:
www.ujevangelizacio.hu
Kérjük,  hogy  telefonszámot,  vagy  e-mail  címet 
mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést tud
junk adni a kurzussal kapcsolatosan.
Saját érdekedben kérünk, jelentkezz időben!
Ha jelentkeztél, de valamilyen indokból mégsem 
tudsz részt venni,  időben jelezd!

Jelentkezés feltétele
Ha elmúltál 18 éves, részt tudsz venni a teljes 
kurzuson és érdeklődsz Jézus után, akkor alkal
mas vagy arra, hogy jelentkezz!

Jelentkezési határidő
2009. március 12. csütörtök

Hozzájárulás
3500 Ft, amely magába foglalja a két  ebédet és 
vacsorát, valamint a kurzus szervezési költségeit. 

A kurzus költsége a reggeliket nem foglalja ma
gában. Otthon reggelizünk.

Szállás
A kurzus bejárós.



További információ
Sztrehovszki Mihályné, Mária
tel.: 20/2900944 
e-mail:   sztrehovszkinemaria@indamail.hu  
Gyüre József
tel.:20/9464450
Lakner Péter
tel.: 30/5994801
http://  szentandras.ujevangelizacio.hu  

Hozz magaddal!
– saját Szentírás (ha többel is rendelkezel, ak

kor a Jeromos Társulat fordítást)
– toll, jegyzetfüzet

Tanúságtétel
„Olyan meghatározó volt számomra ez a lelki
gyakorlat, hogy még a mai napig is sokszor  
eszembe jutnak az ott megértett és megtapasztalt  
dolgok. Megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon 
gyenge vagyok, Isten szeretetében újra átéltem  
összetörtségem. De nem hagyott el kegyelmével az  
Úr: a közös imában átadtam neki az életemet! És  
ekkor a Szentlélek nagyon szépen, ahogyan akkor  
engem kellett, megérintett. Adománya a szomjú
ság volt. Szomjat kaptam Istenre, szomjat, hogy  
belőle táplálkozzam. Megismertem az élő, közeli  
és szerető ISTENT.”

Kiss László, Zákányszék

A képzési programról
Az iskola kurzusai egy összefüggő programot alkotnak, 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?
14. Mária: az evangelizátor példaképe
15. Biblikus teológia
16. Maranatha: a reménység tanúi
17. Péter: az Egyházról
18. Melkizedek: a liturgiáról
19. Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
20. Jetró: az ökumenéről

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

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu
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Új élet – Fülöp kurzus

Fót,
2009. március 20-22.

Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!
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