
Jelentkezési feltétel
Az iskola kurzusai egy összefüggő képzési programot alkotnak, 
amely egyben egy ajánlott ütemterv is. Bár a kurzusok önállóan 
is jók, legtöbbet egymáshoz kapcsolódva érnek. A 4 alapkurzus 
indítja  a szinteket,  melyeket elengedhetetlenül fontosnak tar
tunk  a  továbblépéshez.  Ugyanakkor  tekintettel  arra,  hogy 
Jézusnak  számos  tanúja,  tanítványa  van,  akik  nem  iskolánk 
szolgálatán  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, 

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

elmentve  digitálisan  is  kitölthető  és  egy  levelező  program 
segítségével e-mailben mellékletként is elküldhető.

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

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

Jelentkezési határidő
A  kurzus  kezdete  előtt  legkésőbb  2  héttel  érkezzen  meg  a 
jelentkezésed, hogy a visszajelzést is időben kézhez kapd arról, 
hogy tudunk-e fogadni. Mivel általában maximum 45 fő vehet 
részt egy kurzuson, és 15 fő alatt a közösségi módszerből adódó
an nem tartunk kurzust, jelentkezz időben!

További infó a meghirdetett kurzusokról
A kurzusok pontos kezdetéről, tartalmáról, témáiról, előadóiról 
és a jelentkezések állásáról további információkat visszajelzés
kor,  ill.  a  koordinátortól  kapsz,  vagy  a  honlapon  találsz.: 
http ://szentandras.ujevangelizacio.hu

További kurzusok, zártkörű kurzusok
Ezen lapon  nincs  fönn minden kurzus,  amit  idén tartunk.  A 
naprakész kurzus lehetőségeket a honlapon keresd!

Közösségek,  plébániák  meghívására  is  tartunk  (zártkörű) 
kurzusokat. Ilyen igényt több hónappal előre kérjük jelezni.

Elérhetőség
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 8472

Kiadja a Szent András Evangelizációs Alapítvány.
A kiadvány a Creative Commons Nevezd meg! Ne add el! 2.5 Magyarország 
Licenc  feltételeinek  megfelelően  szabadon  felhasználható,  terjeszthető, 
másolható: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/

Iskolánk és kurzusaink
Isten a  Szent András  Evangelizációs  Iskolát  azért  hívta  létre, 
hogy kérügmatikus evangelizátorokat neveljen általa a Katoli
kus Egyház új evangelizációja számára.

Az  evangelizátor,  aki  képes  a  Krisztussal  való  megszabadító 
találkozás örömhírét másoknak hirdetni, nem egy gyorstalpaló 
előadáson születik, hanem egy utat jár be: ① először ő maga 
találkozik Istennel és az élő Jézussal, hogy hitre jutva megtérjen 
az  egyedüli  Megváltóhoz,  tanújává válva  az  örömhírnek;  ② 
majd Jézust, mint Mestert követi,  tanítványként vele él, hogy 
olyan legyen, mint Ő és Isten Országa körülötte is megjelenjen 
③ így válva  evangelizátorrá Jézus követeként már hitelesen 
kihirdetheti az elérkezett üdvösséget a megfeszített,  feltámadt 
és megdicsőült Krisztusban; ④ és – ha az Úr erre külön meghív
ja –  apostollá is válhat, hogy arról gondoskodjon: mindenki
hez eljusson az örömhír.

Ezt az utat három szakaszra osztottuk, melyben a fenti 4 állo
másnak,  mint  fontos  mérföldköveknek egy-egy  kurzust  –  az 
alapkurzusokat – szentelünk. A többi kurzus ezeket mélyíti el, 
részletezi és fejleszti tovább.

Ⅰ. szakasz: tanúvá és tanítvánnyá 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
● (Jetró :::: az ökumenéről)
● (Melkizedek :::: a liturgiáról)
● (Nehemiás :::: az Egyház szociális tanítása)

Választható kurzusok
● Az evangélium hét fatalja
● Ászáf :::: a dicsőítő szív kiformálódása
● Jézus uralma :::: tized
● Damaszkusz: Pál evangéliuma

http://szentandras.ujevangelizacio.hu/
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Az evangélium hét fiatalja kurzus
Dunaharaszti HU-12-23

A  kurzusban  szemléljük  az  evangéliumokban  feltűnő  hét  f
atalt. Mind annyira más személyiség, de mind találkozik Jézus
sal. És különféle választ adnak Jézusnak. Miközben őket szem
léljük egy dinamikus és interaktív módon voltaképpen a ma
gunk Jézushoz fűződő viszonyát kutatjuk.

❧ Időpont ::::  Dunaharaszti,  2012.  június 
8-10. Kezdés péntek délután 17 óra
kor, befejezés vasárnap kb. 15 órakor.

❧ Helyszín :::: Dunaharaszti, Szent István 
Plébánia, Fő u. 71.

❧ Kurzusigazgató :::: Tóth Anikó
❧ Jelentkezés, információk :::: 

Pákozdy Richárd   paric@freemail.hu
 Dunaharaszti, Kossuth utca 59. 

❧ Jelentkezési határidő: 2012. június 1.
❧ Hozzájárulás :::: 4000 Ft, ami magába foglalja a napi három

szori étkezést és a kurzus technikai költségeit.
❧ Szállás :::: A kurzus bejárós.

Fülöp kurzus – Szeged HU-12-21

Boldog akarsz lenni,  s  már nem tudod, hol  keresd? Gyere és 
találj rá! A Fülöp kurzuson Isten vár Rád! Találkozni akar Veled 
és személyesen bemutatkozni Neked, hogy ne ingadozz többé! 
Gyere és épülj fel szent templommá az Úrban (Ef 2,21), legyél 
Te is hegyre épült város! (Mt 5,14)

A  kurzus  célja,  hogy  megismerd  a  Mennyei  Atya  minden 
értelmet  meghaladó  szeretetét,  személyes  kapcsolatba  kerülj 
Jézussal és újjászüless a Szentlélekben, hogy a békesség Istene 
töltse be életed minden napját!

❧ Időpont ::::  2012.  június  29-július  1. 
Kezdés  péntek  délután  17  órakor, 
befejezés vasárnap kb. 16 órakor.

❧ Helyszín :::: Felsővárosi Római Katoli
kus Minorita Plébánia, 6721 Szeged, 
Munkácsy Mihály utca 7.

❧ Kurzusigazgató :::: Farkas Zsoltné 
Nagy Mariann

❧ Jelentkezés, információ: Répás Erika, 
 6630 Mindszent, Deák Ferenc u. 24.
 rerika09@gmail.com  ☎ +3620 4823038

❧ Jelentkezési határidő: 2012. június 22.
❧ Hozzájárulás :::: 5000 Ft, ami magába foglalja a napi három

szori étkezést és a kurzus technikai költségeit.
❧ Szállás :::: A kurzus bejárós. Vidéki résztvevőknek szegedi 

testvéreknél tudunk szállást biztosítani.

Pál kurzus és plébániamisszió HU-12-24

A Pál kurzus célja, hogy megtanuljuk az első evangelizációt, a 
kérügma  meghirdetését.  Nem  csak  egy  specifkus  formában 
(mint pl. az Alfa-kurzus, vagy a Fülöp-kurzus), hanem oly mó
don és mélyen, hogy minden körülmény közé alkalmazni tud
juk. A kurzus gyakorlati : amit tanulunk, azt egyből ki is próbál
juk egy plébániai misszión, ahol személyes és szervezett evan
gelizációban is részünk lesz, mert evangelizálni csak evangeli
zálva tanulunk meg.

❧ Időpont ::::  2012.  július  7–15.  Kezdés 
szombat délután 15 órakor, befejezés 
vasárnap kb. 15 órakor.

❧ Helyszín :::: Római Katolikus Plébánia,
3170 Szécsény, Haynald u. 9.

❧ Kurzusigazgató :::: Csiszér László
❧ Koordinátor, jelentkezés, informáci

ók: Sóvári Johanna
 3188 Ludányhalászi, Szent István út 130.
 sovarijohanna@gmail.com
☎ +3670 3191510

❧ Jelentkezési határidő: 2012. június 30.
❧ Hozzájárulás :::: irányár: 16000 Ft, ami magába foglalja a napi 

háromszori étkezést és a kurzus technikai költségeit.
❧ Szállás :::: A kurzus bejárós. A távolról érkezőket családoknál 

szállásoljuk el. Ez a kurzus nem a kényelemről szól…

Pünkösd kurz. – Ménfőcsanak HU-12-02

Meg akarod tanulni a Szentlélekre való ráhagyatkozást? Tudni 
akarod, hogy hogyan használd a karizmákat, amiket Isten az ő 
népének evangelizálására adott?  Gyere el  és fedezd fel,  hogy 
nem  csak  az  apostolok  korában  működött  az  evangelizáció 
erővel  és hatalommal! A mai világnak szüksége van rád és a 
Szentlélekre, együtt, karöltve!

❧ Időpont ::::  2012.  augusztus  2-5.  Kezdés  csütörtök  délután  18 
órakor, befejezés vasárnap kb. 15 órakor.

❧ Helyszín, szállás, jelentkezési  
cím :::: Árpád-házi Szent Mar
git Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas utca 4.

❧ Jelentkezési határidő: 2012. 
július 26.

❧ Kurzusigazgató, információk :::: 
Beke Tünde-Lidia OSB obl.

❧ Koordinátor :::: Lesták Zoltán
❧ Hozzájárulás :::: 13 000 Ft, ami 

magába foglalja a napi há
romszori étkezést, szállást és a kurzus technikai költségeit.

Mózes kurzus – Ménfőcsanak HU-12-03

Mózes életével megismerjük azt az utat, melyen egy keresztény 
közösség eléri az Ígéret földjét, amelyen egy vezető vezeti a rá 
bízott népet. A fáraó, Midián és a puszta iskolájában nem veze
tői  praktikákat,  hanem  a  vezetői,  felszabadítói  mentalitást 
tanuljuk el Mózestől. A kurzus mindazoknak szól, akik az élet 
valamely területén vezetnek másokat. 

❧ Időpont :::: 2012. aug. 7–11. Kez
dés kedd este 18 órakor, befe
jezés vasárnap 15 órakor.

❧ Helyszín, szállás, jelentkezési  
cím :::: Szent Margit Evangeli
zációs Centrum 
9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas utca 4.

❧ Jelentkezési határidő: 2012. július 30.
❧ Kurzusigazgató :::: Beke Tünde-Lidia OSB obl.

 tunde.lidia@t-online.hu  ☎ +3630 6135918
❧ Koordinátor: Németh Mihály
❧ Hozzájárulás :::: 174400 Ft, ami magába foglalja a szállást, étke

zést és kurzus technikai költségeit.

Apolló kurzus – Budapest HU-12-25

Tanítani Isten Igéjét kisközösségben, órán, liturgián, szószékről 
vagy kisszékről? Aki teszi, tudja hogy nem könnyű. Megtalálni 
az üzenetet, megfogalmazni, elrendezni, jól előadni – erről szól 
ez a kurzus, olyanoknak, akik „ékesszólóan”, hatékonyan akar
nak beszélni, mint Apolló.

A kurzuson hasonlatot veszünk a pilótákról és a repülőkről. Ez 
a  kurzus  egy  élményekkel  teli  repülős  kaland  :: ::).  A  képzés 
gyakorlati: egy konkrét, rövid tanítás, igehirdetés összeállítása 
és előadása példáján tanulunk „prédikálni”.

❧ Időpont :::: 2012. július 18–22. Kezdés 
szerda este 17 órakor, befejezés 
vasárnap délután 15 órakor.

❧ Helyszín, jelentkezési cím :::: 
Szent András Evangelizációs Iskola
 1116 Budapest, Fehérvári út. 168-
178 C ép. fszt. 35.

❧ Jelentkezési határidő: július 10.
❧ Kurzusigazgató :::: Gyuris Gellért
❧ Koordinátor:  Arm Katalin

 arm.katalin@ujevangelizacio.hu  ☎ +3630 6271032
❧ Hozzájárulás :::: 9500 Ft, ami magába foglalja az étkezést és 

kurzus technikai költségeit, a szállást nem.
❧ Szállás :::: A kurzus budapestieknek bejárós. Vidékieknek a 

helyszínen tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban 
6000 Ft fejében. Ajánljuk, hogy barátoknál keressetek szál
lást Budapesten, ebben mi is tudunk segíteni.
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