
 
ÚJ EVANGELIZÁCIÓ 

„Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon.” 
VI. Pál pápa – Evangelii Nuntiandi 14 

A Jézus Krisztustól kapott evangelizációs küldetésünk még csak a 
kezdeténél tart: ma újra tengernyi azok száma, akik az Üdvözítő 
életátalakító jó hírét még csak nem is hallották. És hányan vannak azok, 
akik nem oly módon hallották és látták, hogy az átalakíthassa az életüket? 
Ezért egy új típusú evangéliumterjesztés született: a hitetlen 
megkereszteltek evangelizációja, akik intellektusát nem tudtuk meggyőzni 
Isten létezéséről.  
Egy új szereplőre is szükség mutatkozik: a papok és katekéták mellé sok-
sok evangelizátort igényel a Lélek a plébániákra. Az első igehirdetésre 
minden Krisztus-hívő meghívást kap. Ma, mi, világi hívők vagyunk az 
evangelizáció hiánycikke és kulcsa is. 
Ezért jött létre a Szent András Evangelizációs Iskola: hogy minden 
katolikus evangelizátor legyen. Iskolánk küldetése, hogy evangelizátorokat 
neveljen a Katolikus Egyház számára: olyan lelkes, egyszerű hívőket, akik a 
világban élve mindennapi életük során képesek szavaikkal és tetteikkel 
számot adni a bennük élő reménységről, képesek ismerőseiknek és az 
idegeneknek is hirdetni az Örömhírt, Jézus személyét, és elvezetni őket a 
megtérésre. 
Névadónk és példánk András apostol, aki elsőnek követi Jézust és aki 
odaviszi Jézushoz Pétert. 
1980-ban egy teológus, José H. Prado Flores Mexikóban hozta létre az első 
evangelizációs iskolánkat. Az iskola Magyarországon 1995-ben indult, azóta 
több mint 400 kurzust tartottunk a magyarlakta területeken, határainkon 
innen és túl. 
„A hív ők főszereplőknek és társfelelősöknek érezzék magukat az Egyház 
missziójában.” 

XVI. Benedek pápa – üzenet a missziós világnapra (2007.) 
KÉRÜGMA • KARIZMA • KOINÓNIA 

Felfedeztük az új evangelizáció kincsét a Szentírásban és a gyakorlatban: 
KÉRÜGMA 
Az evangélium, amit hirdetünk, maga Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, 
aki meghalt de feltámadt. Az új evangelizáció ugyanis nem új evangélium!  
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Felfedeztük az új evangelizáció kincsét a Szentírásban és a gyakorlatban: 
KÉRÜGMA 

Az evangélium, amit hirdetünk, maga Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, 
aki meghalt de feltámadt. Az új evangelizáció ugyanis nem új evangélium! 
Nem teszünk hozzá, és nem veszünk el belőle semmit. Az evangélium 
hírnöke meg van győződve arról, hogy Jézus Krisztus az egyedüli Megváltó, 
és így képes bátran megtérésre hívni. 
KARIZMA 
Az apostolok a Szentlélek hatalmával, buzgón és lelkesen hirdették az 
evangéliumot. A Lélek az evangelizáció főszereplője, mert Ő téríti meg a 
szíveket, Ő vezeti az evangelizátort és ad bátorságot a tanúságtételre. 
KOINÓNIA 
Az evangélium hirdetése a testvéri közösségben születik meg és testvéri 
közösségeket hoz létre, így bontakozik ki Isten Országa és az evangelizáció 
az Egyházban. 
E három elem együtthatása adja az evangelizáció hatékonyságát.  
„Az apostolok nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak 
feltámadásáról.” 
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Ha szeretnél Krisztusban Új életre lelni, ha keresel, de Ha szeretnél Krisztusban Új életre lelni, ha keresel, de Ha szeretnél Krisztusban Új életre lelni, ha keresel, de Ha szeretnél Krisztusban Új életre lelni, ha keresel, de 
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Adj Krisztusnak egy esélyt az életedben és lelj új életre Adj Krisztusnak egy esélyt az életedben és lelj új életre Adj Krisztusnak egy esélyt az életedben és lelj új életre Adj Krisztusnak egy esélyt az életedben és lelj új életre 
nála, s vele.nála, s vele.nála, s vele.nála, s vele.    
    
Nagy szeretettel várunk 2010.03.12 – 2010.03.14 között a 
siklósbodonyi kultúrházban tartandó Fülöp kurzusra 
A kurzus a helyieknek, bejárós,  péntek este 18.00 órától – 
vasárnap ebéd utánig tart erre az időre kérlek, ne csinálj 
magadnak más programot, mert csak azoknak a testvéreknek 
jelentkezését fogadjuk el akik az egész kurzuson részt tudnak 
venni. Itt alvás is lehetséges csak időben jelezd, mert a férőhely 
korlátozott, kérlek időben, jelezd azt is ha valami miatt diétára 
szorulsz, vagy ha van valamilyen problémád ami miatt segítséget  
kérsz, hogy feltudjunk,  készülni. 
 
 
 
 
 
 

Kurzus helye és ideje: 
Siklósbodony Rákóczi u. 22 - 23 
2010.03.12. 18h – 2010.03.14  ebéd után 
Gyülekező, regisztráció: 17 órától 
 
Kurzus igazgató: 
Hegyháti Tibor 
           Atya 
 
Jelentkezési határidő: 
2010.03.05 péntek 
 
Jelentkezni: 
Bánosi Mária Márta Zsuzsanna 
    Bubu 
����: 06 20 / 665 4169 
@: tanarno69@gmail.com 
 
Kurzus dija:  
ami a technikai költséget és a napi háromszori étkezést 
fedezi: bejárás esetén: 3.000 Ft, itt alvás esetén:  5.000 Ft 
KÉRLEK JELEZD HA ANYAGI GONDJAID VANNAK         

Segítünk!!!! 
ANYAGI OKOK MIATT NE MARADJ OTTHON! 
 
 
 
 
 
Testvéri szeretettel: 
 
  A szolgáló csapat 


