
Kedves Testvérünk az Úrban!
Kegyelem neked és békesség! Apostolaidként fordulunk hozzád, 
akik hirdettük neked a kegyelem evangéliumát, Jézus Krisztust.

 Azért keresünk fel téged, hogy emlékeztessünk: iktass be a 
naptáradba néhány elkülönített, csak Istennek szánt napot, hogy 
lélekben felfrissülj, új erőre kapj, hogy hittel ünnepelj és fejlődj. 
Szentelj Istennek és magadnak néhány napot a 2009-es évben! 

Ha jónak látod, töltsd el ezt a néhány napot ismét velünk! Ehhez 
ajánljuk a figyelmedbe az itt lévő kurzusainkat. Nézd meg a  kí
nálatot, és jelentkezz időben, hisz 2008-ban többször előfordult, 
hogy az utolsó hetekben már betelt egy-egy kurzus.

A választáshoz adjuk segítségül a kurzusok rendszerét, amivel 
meg tudod állapítani a kurzusok szintjét. Jól válaszd meg, hogy 
melyik kurzus a te szinted, ne legyen se alacsonyan, se túl maga
san a léc (pl. aki volt már Fülöp kurzuson, annak kiváló folytatás 
az Emmausz vagy a János kurzus).

 Van egy kérésünk: Légy te is olyan, mint András apostol, aki 
– miután találkozott Jézussal – egyből elvitte a hozzá legközelebb 
állót, Pétert, hogy ő is megismerhesse Jézust. Ha neked öröm volt 
részt venni egy kurzuson, találkoztál ezáltal Istennel, akkor küldd 
el, hozd el egyik ismerősödet. Talán te is hálával emlékszel arra a 
barátodra, aki révén te eljöhettél egy kurzusra. Legyen ilyen 
örömben részed, tegyél tanúságot és segítsd őt el a kurzusra.

 Ha az itt, és a honlapon található többi kurzus mellé szeretnél 
a közeledben egy kurzust, akkor keress meg bennünket, hisz el
visszük bárhová az evangéliumot, ahol nyitott szívvel fogadják.

A Szentlélek tüze és Isten Igéje tápláljon, áldjon téged!

a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai

Szent András Evangelizációs Iskola, Titkárság
 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. „C” fszt. 35.
 titkarsag@ujevangelizacio.hu
 http://www.ujevangelizacio.hu  
☎ +361 877 4805; +3630 380 8159

Egyházmegyei vezetők elérhetőségei
Esztergom-Budapesti Főegyhm.

Mátyás Krisztina
☎ +3620 3915220

Székesfehérvári Egyházmegye
Varga László
☎ +3630 3808535

Kalocsa-Kecskeméti Főegyhm.
Mészáros Gézáné Márta 
☎ +3630 3780158

Pécsi Egyházmegye
Dr. Kassai Gábor
☎ +3630 2471198

Szeged-Csanádi Egyházmegye
Gyuris Gellért 
☎ +3630 3808472

Veszprémi Főegyházmegye
Holczinger Koppány Péter
☎ +3620 7708014

Szombathelyi Egyházmegye
Tömő János 
☎ +3620 5306368

Pannonhalmi Bencés Főapátság
Beke Tünde-Lidia OSB obl. 
☎ +3630 6135918

Kurzusaink rendszere
Iskolánk azért jött létre, hogy evangelizátorokat képezzen a Kato
likus Egyház számára.

Az evangelizátor, aki képes a Krisztussal való megszabadító talál
kozás örömhírét hatékonyan hirdetni, nem egy gyorstalpaló elő
adáson születik, hanem egy utat jár be: ① először ő maga találko
zik Jézussal, hogy hitre jutva megtérjen az egyedüli Megváltóhoz, 
tanújává válva az örömhírnek; ② majd Jézust, mint Mestert kö
veti, tanítványként vele él, hogy megtanuljon úgy élni, mint Ő; 
③ így válva evangelizátorrá Jézus követeként már hitelesen ki
hirdetheti az elérkezett üdvösséget a megfeszített, feltámadt és 
megdicsőült Krisztusban; ④ és – ha az Úr erre meghívja – apos
tollá válik, hogy mindenkihez eljusson az örömhír.

Ezt az utat három szakaszra osztottuk, melyben a fenti 4 állomás
nak, mint fontos mérföldköveknek egy-egy kurzust – az alapkur
zusokat – szentelünk. A többi kurzus ezeket mélyíti el, részletezi 
és fejleszti tovább. Az iskola olyan, mint egy edzőterem, ahol az 
evangélium atlétái (2Tim 2,5) készülnek fel a pályafutásukra.

Ⅰ. szakasz: tanúnak és tanítványnak lenni
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. szakasz: evangelizátorrá lenni
③ Pál: az evangelizátor iskolája
● (Dániel: az evangelizátor imája)
● Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
● Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
● Lukács: hitünk megszilárdítása
● Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
● Mózes: a felszabadító iskolája
● Mária: a tanítvány és az evangelizátor példaképe

Ⅲ. szakasz: apostollá lenni
④ Pál titka: az apostol iskolája
● Biblikus teológia
● Apolló: a tanító iskolája
● Péter: az Egyházról
● 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

Az Emmausz kurzusról
Egyesek szerint Isten néma, üresség. Pedig Is
ten nem ilyen, hanem kifejezetten beszédes, 
és van mondanivalója hozzánk: ez a Biblia. 

Igaz, a Könyvek Könyve első kézbevé
telre hosszú és véres, háborús, bünte
tő-törvénykönyves első könyvekkel 
van tele. Mi ennek a hosszú és sok szá
zadon át íródott levélnek az értelme, a 
közepe és hogyan kell érteni? Erre ad 
választ az Emmausz kurzus…

Emmausz kurzus, Dusnok HU-09-4

❧ Ideje: 2009. január 30–február 1.
❧ Helyszín: Dusnok, Szent Erzsébet tér 2.

Rk. Plébánia, Bárka Közösségi ház
❧ Kurzusigazgató: Szalontai Jenőné Kati
❧ Koordinátor, jelentkezés: Horányi Istvánné Eszter

 6353 Dusnok, Vasvári Pál u. 11.
☎ +36 30 419 48 07   flumik@citromail.hu

❧ Hozzájárulás: 5500 Ft
❧ A kurzus dusnokiaknak bejárós, vendégeknek bennalvásos.

Emmausz kurzus, Solt HU-09-7

❧ Ideje: 2009. május 8–10.
❧ Helyszín: Solt, Aranykulcs tér 7.

Vécsey Károly Művelődési Központ
❧ Kurzusigazgató: Földvári József
❧ Koordinátor: Földvári Józsefné Jutka
❧ Jelentkezés: Tóth Jánosné

 6320 Solt, Gorkij u. 1/a  tothne_jutka@freemail.hu
☎ +36 20 592 1537; +3678 486824

❧ Hozzájárulás: 5500 Ft
❧ A kurzus soltiaknak bejárós, vendégeknek bennalvásos.

Emmausz kurzus, Balatonboglár HU-09-15

❧ Ideje: 2009. szeptember 25–27.
❧ Helyszín: Balatonboglár, Püspökség nyaraló, 

József Attila u. 51. (Jankovits telep)
❧ Koordinátor, jelentkezés: Osváth György

 7400 Kaposvár, Gyöngyvirág u. 11.
☎ +3630 2040 504   ogyuri64@freemail.hu

❧ Hozzájárulás: 4000 Ft
❧ Szállás: Bennalvás a püspökségi nyaralóban.

Emmausz kurzus, Kiskunhalas HU-09-8

❧ Ideje: 2009. október 16–18.
❧ Helyszín: Kiskunhalas, Szt. Imre u. 14.

Belvárosi Plébánia közösségi háza
❧ Kurzusigazgató: Mészáros Gézáné Márta
❧ Koordinátor, jelentkezés: Bánóczki Margit

 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 3/a fsz. 2.
☎ +3620 582 1818   margoba@freemail.hu

❧ Hozzájárulás: 5500 Ft
❧ A kurzus halasiaknak bejárós, vendégeknek bennalvásos.

Emmausz kurzus, Szabadszállás HU-09-9

❧ Ideje: 2009. november 6–8.
❧ Helyszín: Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 15. 

Szabadszállási Rk. Plébánia közösségi háza
❧ Kurzusigazgató: Földvári József
❧ Koordinátor, jelentkezés, információk: Cserjés Sándorné Ági

 6080 Szabadszállás, Prielle Kornélia u. 4.
☎ +3630 537 7585   cserjesagi9@gmail.com

❧ Hozzájárulás: 5500 Ft
❧ A kurzus helyieknek bejárós, vendégeknek bentlakásos.

A Fülöp kurzusról ①
„Kopp-kopp, helló, én ismerem Istent, ér
dekel?”

Egyvalaki tényleg ismeri Istent teljesen. 
Ő pedig eljött közénk. Ez a kurzus Róla és 
rólad szól. A Fülöp kurzus nem más, mint 
a Jézus Krisztus által hozott örömhír. 
Csak más módon, érthetően, vidáman be
mutatva, kreatívabban megfogalmazva, 
mint szokásos. Egy találkozás Istennel. 
Gyere, és engedd be Jézust az ajtón!

Mások mondták a kurzus után:

„Megtanultam igazán kitárni szí
vemet Istennek mint Atyának és  
elfogadni szeretetét.”

„Csodálatos volt találkozni a 
Szentlélekkel, akiről eddig csak hal
lottam.”

„A közösségi imádság erejét újdonság
ként éltem meg.”

Fülöp kurzus, Budapest HU-09-1

❧ Ideje: 2009. február 6. (17:00) – 8. (14:00)
❧ Helyszín: 1116 Budapest, XI. ker., Fehérvári út. 168-178. 

Krisztus Király Missziós Központ
❧ Kurzusigazgató, információk: Tóth Anikó

 aniko.toth@ujevangelizacio.hu  ☎ +36 30 380 81 59
❧ Koordinátor és jelentkezés: Gróf Judit

 2144 Kerepes, Rét u. 57.   grofjudit@freemail.hu
❧ Hozzájárulás: 4000 Ft. Magában foglalja a szállást és étkezést.
❧ Szállás: A kurzus bejárós, távolról érkezőknek, budapesti csa

ládoknál tudunk szállást adni. Jelezd, ha szállást kérsz!

Fülöp kurzus, Szabadszállás HU-09-5

❧ Ideje: 2009. február 13–15.
❧ Helyszín: Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 15. 

Szabadszállási Rk. Plébánia közösségi háza
❧ Kurzusigazgató: Földvári József
❧ Koordinátor, jelentkezés, információk: Cserjés Sándorné Ági

 6080 Szabadszállás, Prielle Kornélia u. 4.
☎ +3630 537 7585   cserjesagi9@gmail.com

❧ Hozzájárulás: 5000 Ft
❧ A kurzus helyieknek bejárós, vendégeknek bentlakásos.

Fülöp kurzus, Kiskunhalas HU-09-6

❧ Ideje: 2009. április 24–26.
❧ Helyszín: Szent József Katolikus Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.
❧ Kurzusigazgató: Mészáros Gézáné Márta
❧ Koordinátor: Gyarmati Attila
❧ Jelentkezés, információk: Bánóczki Margit

 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás lakótelep 3/a fsz. 2.
☎ +3620 582 1818   margoba@freemail.hu

❧ Hozzájárulás: 6000 Ft
❧ A kurzus a helyieknek bejárós, vendégeknek biztosítunk szál

lást.

Fülöp kurzus, Balatonboglár HU-09-14

❧ Ideje: 2009. május 15–17.
❧ Helyszín: Balatonboglár, Püspökség nyaraló, 

József Attila u. 51. (Jankovits telep)
❧ Koordinátor, jelentkezés: Osváth György

 7400 Kaposvár, Gyöngyvirág u. 11.
☎ +3630 2040 504   ogyuri64@freemail.hu

❧ Hozzájárulás: 4000 Ft
❧ Szállás: Bennalvás a püspökségi nyaralóban.
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A Jézus kurzusról
Jézust megismerni az örök 
élet. De milyen is volt az a Jé
zus, aki köztünk járt? Sokan mon
danak sokfélét, ostobaságokat 
is, de van négy barát, akik jól 
ismerik Őt és akik be tudják 
nekünk mutatni. Ez a kurzus 
azért van, hogy megismerjük 
ezt a négy embert és hogy barátainkká legyenek: Márk, Máté, Lu
kács és a külön utakon járó János. Mert ha megismerjük őket, ak
kor ők megismertetik velünk az ő Jézusukat. Bennük meg lehet 
bízni, már sokakat vittek el Jézushoz, és azok meggyógyultak.

„Megérintett Isten »sokszínűsége«. Ahogy a négy evangélista  
különböző módon látja Jézust, úgy valóban Ő maga ilyen:  
irgalmas, tanító, szabadító és gyógyító, szerető barát.” (Anita)

Jézus kurzus, Szeged HU-09-11

❧ Ideje: 2009. január 27–február 1.
❧ Helyszín: 6721 Szeged, Munkácsy u. 7.

Szeged–felsővárosi minorita plébánia, Díszterem
❧ Igazgató: Gyuris Gellért
❧ Koordinátor, jelentkezés: Máder Balázs

 6726 Szeged, Algyői út 36.
☎ +3630 5377509   maderbster@gmail.com

❧ Hozzájárulás: 9000 Ft
❧ Szállás: A kurzus bejárós. A távolról érkezőknek korlátozott 

számban szegedi családoknál adunk szállást. Jelezd, ha kérsz!

Jézus kurzus, Győr-Ménfőcsanak HU-09-2

❧ Ideje: 2009. július 14–19.
❧ Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.

Árpád-házi Szent Margit Evangelizációs Centrum
Megközelítés: Autóval az M1-es autópályáról a Ménfőcsanak 
leágazásnál kell letérni a 83-as útra, Ménfőcsanakra a 83-as út
ról a Malom utcába térjünk le, majd egyenesen haladva a 
Hegyalja utcáról a templomnál jobbra fordulva egy kis emel
kedőn találjuk a Centrumot. Busszal a győri vidéki buszpálya
udvarról a győrújbaráthegyi járattal, a csanaki templomnál 
kell leszállni, vagy a városháza mellől minden 30 percben in
dul egy városi busz (40-es járat), erről a Malomnál kell leszáll
ni, kb. 30 perc a menetidő. Onnan gyalog kb. 5 perc.

❧ Igazgató, információk: Beke Tünde-Lídia OSB obl.
☎ +3630 613 5918,   tunde.lidia@t-online.hu

❧ Koordinátor: Kovács Éva
A postai jelentkezéseket a helyszínre kérjük címezni.

❧ Hozzájárulás: 19000 Ft
❧ Szállás: A kurzus bennlakásos a lelkigyakorlatos házban.

A János kurzusról ②
Az Isten Országa – vagyis az üdvösség – 
Jézus körül van – és azok körül, 
akik olyanok, mint Ő. Jézus úgy 
hívta őket: tanítványaim.

János a „szeretett tanítvány”. 
Egy tanítvány mindig felis
merhető, mert úgy él, 
mint a Mestere. Más 
dolog Jézust csodálni és 
más követni őt. A tanítványok kiváltsága így szólítani: „Meste
rem”. Ez a kurzus az iskola szíve, mert megtanít arra, hogyan le
gyünk a Mester lábai előtt. Ezt ne hagyd ki!

János kurzus, Kalocsa HU-09-16

❧ Ideje: 2009. június 29–július 5.
❧ Helyszín: Katolikus kollégium

Kalocsa, Szentháromság tér. 3.
❧ Igazgató: Gyuris Gellért
❧ Koordinátor: Tóth Anikó
❧ Jelentkezés: Szalontai Jenőné Kati

 6300 Kalocsa, Rákóczi Ferenc u. 15.
☎ +36 70 37 67 386

❧ Hozzájárulás: 15000 Ft
❧ Szállás: Bennalvásos a kollégiumban.

János kurzus, Hódmezővásárhely HU-09-18

❧ Ideje: 2009. július 12-18.
❧ Helyszín: Károlyi Kúria (a belvárosi kat. templom mellett)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 13.
❧ Igazgató: Gyuris Gellért
❧ Koordinátor, jelentkezés: Tóth István

 6800 Hódmezővásárhely, Vidám utca 7.
☎ +3620 3128101   pityu6905@freemail.hu 
skype: tothpityu1

❧ Hozzájárulás: 15000 Ft
❧ Szállás: a Károlyi Kúriában lesz a szállás, hálózsákot hozz ma

gaddal!
❧ Létszám: A kurzuson max. 25 főt tudunk fogadni.

Tudnivalók – Olvass el!

Jelentkezési feltétel
Az iskola kurzusai egy összefüggő képzési programot alkotnak, 
amely egyben egy ajánlott ütemterv is. Bár a kurzusok önállóan 
is jók, azonban a legtöbbet egymáshoz kapcsolódva érnek. A 4 
alapkurzus indítja a szinteket, melyeket elengedhetetlenül fontos
nak tartunk a továbblépéshez. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy 
Jézusnak számos tanúja, tanítványa van, akik nem iskolánk szol
gálatán nőttek fel, kötelezően elvégzendő kurzust vagy szigorú 
sorrendet nem határozunk meg.

Jelentkezés
Jelentkezést jelentkezési lapon fogadunk el az alábbi 3 módon:
1. Hagyományos postai úton, a mellékelt jelentkezési lapon, me

lyet a választott kurzusnál megadott postai címre küldj.
2. Ugyanez a PDF űrlap a honlapról letöltve és saját gépre el

mentve digitálisan is kitölthető és egy levelező program segít
ségével e-mailben elküldhető a beépített címre.

3. A honlapon regisztráció után elektronikus úton is gyorsan be
adható a jelentkezés: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

A jelentkezések elfogadásáról mindenkit értesítünk (e-mailen, en
nek hiányában telefonon). Ha jelentkeztél, de – pl. betegség miatt 
– mégsem tudsz jönni, jelezd minél előbb a koordinátornak.

Határidő
A kurzus kezdete előtt legkésőbb 2 héttel érkezzen meg a jelent
kezésed, hogy a visszajelzést is időben kézhez kapd arról, hogy 
tudunk-e fogadni. Mivel általában maximum 45 fő vehet részt egy 
kurzuson, és 25 fő a minimális létszám, kérjük, jelentkezz időben!

Helyszínek
A honlapon részletes, térképes útbaigazítást találsz az utazáshoz.

Hozzájárulás
Igyekszünk olyan helyszíneket választani, hogy a kurzusaink 
hozzájárulásai a szokásos lelkigyakorlatos költségek alá kerülje
nek. Tudjuk, hogy a kurzusok mégsem olcsók, ezért időben 
döntsd el, hogy melyikre akarsz jönni és így gyűjtsél rá.

Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki sem maradna otthon, 
ezért – ha lehetőségünk van rá – „ösztöndíj” formájában támoga
tást továbbítunk adakozóktól. Ilyen ösztöndíjat a Szent András 
Evangelizációs Alapítványtól kérhetsz, amelyet csatolj a jelentke
zési laphoz (letöltés: http://alap.ujevangelizacio.hu). Az elbírálás
ról értesítést kapsz a kurzus előtt.

További infó
A kurzusok általában délután 5-kor kezdődnek és 15 óra körül 
végződnek. A kurzusok pontos kezdetéről, tartalmáról, témáiról, 
előadóiról és a jelentkezések állásáról további információkat visz-
szajelzéskor ill. a koordinátortól kapsz, vagy a honlapon találsz.

Üdvtörténet kurzus, Nagytevel HU-09-3

A Bibliából feltáruló évezrede
ken átívelő üdvösségtörténetet 
megismerve felfedezzük, hogy 
nekünk, ami életünknek is van 
üdvösségterve. Mert a történe
lem húrjain Isten játszik. És a 
mi életünk hangszerén is Ő sze
retne… Gyere el és fedezd fel a 
Szentírásban Isten cselekedeteinek állan
dóit és alapelveit! Éld tudatosan életedet, hogy 
ne csak élettörténeted, hanem saját üdvösségtörténeted legyen!

❧ Ideje: 2009. április 29–május 3. 
❧ Helyszín: 8562 Nagytevel, Kossuth Lajos u. 47.

Bakony-ér Turista- és Informatikai Ház
Megközelítés: Pápáról Ugod felé busszal, a nagyteveli első 
megállónál szállj le. A turistaház (volt iskola) a következő sar
kon van.

❧ Igazgató: Lesták Zoltán
❧ Koordinátor, jelentkezés: Holczinger Koppány Péter

 8562 Nagytevel, Kossuth Lajos utca 42.
☎ +3620 7708014   hkp@emw.hu

❧ Hozzájárulás: 12000 Ft
❧ Szállás: Helybélieknek bejárós, vendégeknek bennalvásos.



Isten Országa kurzus, Kalocsa HU-09-10

Aki testvérek nélkül él, vágyódik 
egy igazi krisztusi közösség 
után. Aki már közösségben él, 
tudja, hogy az nem fenékig tejfel. 
Mi volt Jézus álma a Családról, mi
lyennek akarta Jézus a közös
séget, milyen Isten Országa?

A kurzus a sokéves közösségi 
életünkre épül és hazai közösségvezetők hozták létre.

Erre a kurzusra a legjobb többen jönni egy közösségből! Így való
ban új közösségek születnek a néhány nap alatt.

❧ Ideje: 2009. október 23-28.
❧ Helyszín: Katolikus kollégium

Kalocsa, Szentháromság tér. 3. sz.
❧ Igazgató: Tóth Anikó
❧ Koordinátor: Gyarmati Attila

 6500 Baja, Vásárhelyi Pál u. 3. fsz. 2.
☎ +3670 3385998   gyarmati.attila@gmail.com

❧ Hozzájárulás: 12500 Ft
❧ Szállás: helybélieknek bejárós, vendégeknek bennalvásos.

Pál kurzus, Siklósbodony ③ HU-09-12

Katolikus evangelizátorokat képezni, egysze
rű hívőket, akik képesek a minden
napi életük során tanúságot tenni az 
Örömhírről ismerőseiknek és ismeret
leneknek is: ez az iskola fő felada
ta. Ma a papoknál is nagyobb 
hiánycikk ugyanis az evange
lizátor az Egyházban.

Hívunk minden megtértet és ta
nítványt: Jöjjetek, legyetek az evangélium terjedésének szolgái. A 
kurzuson sok gyakorlat által tanulunk meg hatékonyan evangeli
zálni. Együtt fedezzük fel a Szentírásból, hogy mit hirdettek az 
apostolok (kérügma), és eljutunk a meggyőződésre, hogy mi sem 
hirdethetünk mást. Ne félj! A Lélek majd megadja a napok során 
a bátorságot is, hogy azt tegyük, amit eddig nem mertünk.

❧ Ideje: 2009. augusztus 15-23.
❧ Helyszín: 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22.
❧ Igazgató: Csiszér László
❧ Koordinátor: Bánosi Mária Márta

 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 14.
☎ +3620 6654169   tanarno69@gmail.com

❧ Hozzájárulás: 15000 Ft
❧ Szállás: A kurzus bennalvásos családoknál ill. a plébánián. 

Egyszerű körülményekre számítsatok.

Az evangélium 7 fiatalja, Szeged HU-09-25

Ki a fiatal? És az evangéliumban fellelhe
tő fiatalok, hogyan viszonyulnak Jé
zushoz? Olyanok, mint a maiak? 
Mit tanulhatunk tőlük?

Egy kis apró, de erős, evange
lizáló kurzus, ahol az evangéliu
mokban szereplő fiatalok történe
teiben felfedezzük: az alakítja 
alapjaiban az életünket, hogy 
mit válaszolunk Jézus Krisztusnak, amikor találkozunk Vele.

❧ Ideje: 2009. május 1 (8:00) – 3 (17:00).
❧ Helyszín: Szeged, Mátyás tér 26.

Szeged-Alsóváros Ferences Plébánia (10-es terem)
❧ Igazgató: Farkas Zsoltné Nagy Mariann
❧ Koordinátor: Farkas Zsolt

 6723 Szeged, Űrhajós utca 1. VI. em. 32.
☎ +3630 3768690   exe@emitelnet.hu

❧ Hozzájárulás: 7000 Ft
❧ Szállás: A kurzus szegedieknek bejárós, vidékieket szegedi 

családoknál helyezzük el.

Ajándékozz kurzust!
Kedves Testvérem! Most már élesben tapasztaljuk, hogyan emész
ti a rozsda és a moly a pénzünket. Persze Jézus megmondta, hogy 
ne a földön gyűjtsünk kincseket, hanem a mennyben (Mt 6,19–
20). Ezt ismétlem én is: Fektesd pénzedet Isten Országába! Sokan 
vannak ugyanis olyanok, akik nem tudnak eljönni egy kurzusra, 
lelküket felüdíteni, mert nem telik rá. A beléjük fektetett pénzünk 
az, amelyet már biztosan nem emészt el a rozsda, a tőzsde és a 
tolvajok. Így egy valódi mennyei kincsre tettünk szert.

Az elmúlt években már sok ilyen „ösztöndíjat” adtunk tovább. 
Arra hívunk, hogy te is csatlakozz azokhoz, akik egy-egy ember
nek ajándékoznak egy kurzust, akár rajtunk keresztül, akár köz
vetlenül. Jézust magát is így támogatták: ahol megfordult Jézus, 
vendégül látták; a tehetős és gazdag özvegyek, akik Jézussal jár
tak, „sokan, segítették őt vagyonukból” (Lk 8,3).

Amennyiben lelkesít az, ha vagyonod jóra fordíthatod, ezzel 
moly- és rozsdaálló kincset gyűjthetsz, arra kérünk, hogy egy 
kurzusnyi összeget ajándékozz oda másnak, egy szegénynek vagy 
rászorulónak hogy ő is el tudjon jönni kurzusra. Ha nem ismersz 
ilyen rászorulót, az alapítványunk közvetítőként szolgál arra, 
hogy ajándékod célba érjen.

Ha megérlelődött a szívedben a szándék, kérlek vedd fel velem a 
kapcsolatot akár telefonon, akár levélben!

Arm Katalin, kuratóriumi elnök

Szent András Evangelizációs Alapítvány
 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C, fsz. 35.
 alapitvany@ujevangelizacio.hu
☎ +3630 6271032
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Kérünk, 2009-ben a befizetett adód 1%-val 
gondolj ránk:

Központi, országos alapítvány:
Szent András Evangelizációs Alapítvány: 
18257616-1-43

A Pannonhalmi Területi Apátság területén:
Evangelizáció 2000 Egyesület: 18525948-1-08

A Pécsi Egyházmegye területén:
MOHA a Rászorulókért Közhasznú Alapítvány: 18321823-1-02

A Szeged-Csanádi Egyházmegye területén:
Szeretetben és Egységben – Katolikus Alapítvány, Szeged: 
18464427-2-06
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