A PÁL KURZUSRÓL

A KÉPZÉSI PROGRAMRÓL

A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése,
hogy evangelizátorokat formáljon az Egyháznak a
harmadik évezred evangelizációjához. Ezt legin
kább a Pál kurzussal valósítja meg.
Ez a kurzus a tarzusi Szent Pálról van nevezve. Ő
fogalmazta meg a görög világnak a héber Jézus
evangéliumát. Ma, kétezer évvel utánuk, újra
olyan evangéliumhirdetőkre van szükség, akik
ugyanazt az örömhírt, melyet Jézus hirdetett, ké
pesek csorbítatlanul hirdetni a mai, hit nélküli val
lásos és a pogány világnak is, és ezek szubkultúrái
nak. Mintánk a hitre térésben, az evangélium tar
talmában, a hit érthető újrafogalmazásában, krea
tivitásban, az evangelizáció módjában és fáradal
maiban az a Pál, aki a legjobb volt mindezekben.

Az iskola kurzusai egy összefüggő, 3 fokozatú
programot alkotnak, hogy megtanuljuk hirdetni
az evangéliumot. A három fokozat egymásra épül,
az előző alapozza meg a következőt. A program 4
alap kurzusát emeljük ki.

Ahol Jézus, ott Isten Országa.
Hol jelen van Isten Országa,
ott az evangéliumnak híre megy.
A mai korban újra csak tanúk lehetnek evangelizá
torok. Akik tanítanak Jézusról, de személyesen
nem ismerik, azoknak a világ nem hisz. Ismered
személyesen Jézust és jóba vagy vele? Tőle tanulsz
élni? Ha igen, akkor a legtermészetesebb, hogy
evangelizátor légy.
Az apostolok Jézust hirdették, mert az volt a ta
pasztalatuk, hogy ahol Jézus jelen van, ott van kö
rülötte Isten Országa. Ha tanítványa vagy Jézus
nak, ott van körülötted Isten Országa. Nincs annál
fontosabb és természetesebb, hogy másokat is be
vonj ebbe az üdvösségbe.

Ha Isten Országa köztünk van,
az evangélium nem propaganda,
hanem valóság jelekkel,
melyeknek hisznek.
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I. fokozat: tanú és tanítvány

1. Új Élet – Fülöp: lehetőség egy új keresztény
életre
2. János: a tanítvány iskolája
› Emmausz: Isten Igéjének meghallása
› Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
› Az üdvösség története: a mi életünk története
› Isten Országa: a közösségi élet iskolája

II. fokozat: evangelizátor

3. 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 evangelizátor példaképe

„Ez a kurzus
megváltoztat.”

III. fokozat: apostol

4. 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

Bővebben: http://projekt.ujevangelizacio.hu

Pál kurzus
és plébániamisszió
Szeged
2011. augusztus 6-14.
Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot!

EVANGELIZÁTOROK
Akkor kb. 72-en voltak (a férfiak). Jézus előtt jár
tak, hogy bejelentsék: Isten Országa hamarosan
ideérkezik erre a helyre, amikor Jézus megjelenik.
Ki ma az evangélium hirdetője? Kit nevezünk
evangelizátornak? Azt, aki a mindennapjai során
az ismerőseinek tetteivel és szavaival be tudja mu
tatni az evangéliumot: magát Jézust, hogy talál
kozzanak vele és képes megtérésre vezeti őket.

Kurzusigazgató
Gyuris Gellért
További szolgálók: Csiszér László, Arm Katalin,
Farkas Zsoltné Nagy Mariann

Házigazda
Ferenc Fábiánné Terike

Koordinátor
Király Orsolya
 k.orsolya@citromail.hu
 +3630 6908175

Időpont
A kurzus 2011. augusztus 6-n, szombaton 15 óra
kor kezdődik.
A kurzus 2011. augusztus 14-n, vasárnap 14 óra kö
rül ér véget.

Helyszín
A Pál kurzuson megtanulod mit és hogyan
szólj, amikor hirdetni kell az örömhírt.
Megtanulni evangelizálni iskolapadban nem lehet.
Ezért a Pál kurzus minden napján missziós gyakor
latunk lesz: a templomban és a plébánián. A kur
zusra – ahogy az evangelizátorok életére – nem a
kényelem, hanem a fáradozás jellemző. Izgulsz,
esetleg félsz ettől? Ne félj, a bátorság nem belőled
jön, hanem ez Isten speciális ajándéka az evangeli
zátorok számára!
A kurzus 3 területen formál:
 fejben: megtanulni mi az örömhír,
 szívben: mi vesz rá arra, hogy hirdessem az
örömhírt?
 praktikumban: mert evangelizálni csak gyakor
latban tanulunk meg.

Jézus: „Misszióba indulok.
Ki jön velem?”

A Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus plébánia
közösségi háza:
Apor Vilmos Közösségi Ház
6723 Szeged, Iglói utca 1.

Szállás
Szállás a távolról érkezők számára a plébánia híve
inél, családoknál lesz. Jelentkezés elbírálásakor ér
tesítünk, hogy kikkel fogsz egy szállásadóhoz ke
rülni és kell-e hálózsákot hozni. Egyszerű körül
ményekre számítsatok!

zus bejárós módon elvégezni úgy, hogy a közös ét
kezéseken nem vesznek részt, így azok költsége
sem terheli őket.
A távolról érkezők számára – étkezést kérve – a
hozzájárulás 12.500 Ft.
A szegediek számára, akik nem kérnek étkezést, a
hozzájárulás 2.500 Ft.
Ez a technikai költség fedezi a 2 meghívott előadó
költségét, a szegedi szolgálók saját költségükön
lesznek a kurzuson.

Jelentkezés
 A plébániáról jelentkezők a jelentkezési lapju

kat személyesen is átadhatják Ferenc Fábiánné
Terikének.
 Postai jelentkezés esetén a jelentkezési lapot
erre a címre kérjük küldeni (letölthető a hon
lapról):
Király Orsolya
6724 Szeged, Zsitva sor 1. A ép. V.em. 13.
 Elektronikusan – regisztráció után – az iskola
honlapján: szentandras.ujevangelizacio.hu
A jelentkezés határideje: 2011. július 31-ig érkez
zen meg a jelentkezési lapod.
E-mail címet vagy telefonszámot mindenfélekép
pen adj meg, hogy visszajelezhessünk, tudunk-e
fogadni a kurzuson.

Hozz magaddal
 saját teljes Szentírást
 hálózsákot (ha kell a szálláshelyedre).

Hozzájárulás
Azt tűztük ki célul, hogy ezekben az ínséges idők
ben a legalacsonyabb lehetséges költséggel vehes
setek részt a Pál kurzuson. Cserébe ez a kurzus va
lóban nem a kényelemről fog szólni, mint ahogy
az evangelizátor élete sem…
A szegediek számára, hogy minél kevesebb költség
vonzata legyen a kurzusnak, lehetőség van a kur

A Pál kurzus a Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus plébá
niával létrejött „Gyertek, kövessük Jézust!” nevű képzési
program részeként kerül megrendezésre. A kurzuson a
plébánia tagjai élveznek előnyt, de mások számára is nyi
tott, a plébánia szívesen fogad másokat!

