
Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot! 
 (Mk16,15) 

SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ISKOLA 
 
Alapvet�en katolikus és kérügmatikus iskola, mely 
a nemzetközi katolikus evangelizációs iskolák közé 
tartozik, s a nemzetközi KeKaKo-terv szerint képzi 
az új evangelizációs iskolaközösségeket. 
 
Célja: evangelizátorok, és evangelizátor-képz�k 
képzése; hosszútávon: helyi kérügmatikus is-
kolaközösségek létrehozása – hogy minden hív� át 
tudja – és merje! – adni Isten igéjét egyszer�en, 
tanúságtév� módon. 
 
Módszer: aktív részvétel és felkészítés elméleti - 
gyakorlati kurzusokon keresztül. 
Ima – tanulás – gyakorlat: ezek az iskola f� vonalai. 
 
Lelkiség: Jézus tanítványává lenni. Az iskola f� 
jellemz�je: nyitottság a Szentlélekre, ami által 
minden résztvev� megtapasztalja az új találkozást 
Jézus Krisztussal, mint személyes Urával és 
Megváltójával – ez ad új lelkesedést az 
evangelizációra. 
 

www.ujevangelizacio.hu 
 

Vajdasági elérhet�ség: 
http://orvendjnepem.ujevangelizacio.hu/kekako.htm 
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Az evangelizátor-képz� 

2007. június 25. - július 04. 
 
Jézus parancsa: „Menjetek el az egész világra, 
és hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek.” Mk 16,15 
Az evangelizáció nem lehet�ség, hanem 
kötelesség, ami sokakban felveti a kérdést: „én 
ezt hogyan tehetem?”. A Pál kurzus segít 
megtalálni a hogyanra a választ. Megtanulunk 
a kurzuson  új módszerekkel, és kreatívan 
dolgozni úgy, hogy saját környezetükben 
evangelizációs közösségeket hozzunk létre. 
Az új evangelizáció számára új evangelizátorok 
kellenek, akik képesek átadni az evangelizálan-
dónak a kérügmát. A kurzus intenzív 9 nap 
sok-sok elmélettel és gyakorlattal, hogy 
munkánk gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt 
hozzon az evangelizáció terén is. 
 
Helyszín: Kikinda, Szent József plébánia 

Ivo Lola Ribara utca 77. 
Id�pont: 2007. június 25. - július 04.  
Kurzusazonosító: RS-07-6 
Kurzus kezdete: hétf�n 17 órakor 
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Kurzusigazgató: Nagy Zsolt 
 
Hozzájárulás: 3500,00 din. 
(magyarországiaknak 12.000, Ft) Az ár a 
szállást, az étkezéseket és a kurzus költségeit 
foglalja magában.  
 
Infó és jelentkezés:  

Ságity Mária, Laze Kosti�a 40,  
24430 Ada, SCG 
e-mail: sagitymari@eunet.yu 
tel: +381-64-2-113-054 

 
Jelentkezési határid�: június 17. 
 

Jelentkezni kötelez� a kitöltött jelentkezési lap 
postai vagy elektronikus úton való elküldésével!!!  
A hely sz�kössége miatt a létszám korlátozott, 

ezért kérjük, ha valaki bejelentkezett, s id�közben 
mégsem tud jönni, id�ben jelezze, hogy helyébe 

más jöhessen! 
 

Hozz magaddal ágyhuzatot, hálózsákot, 
Szentírást, jegyzetfüzetet és nyitott szívet! 

 
A kurzuson való résztvételhez feltétel a Fülöp 
kurzus elvégzése és elkötelezett keresztény 

élet! 
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