
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 tartunk 
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, 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.

Jelentkezési 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, jelentkezz időben!

További infó a meghirdetett kurzusokról
A kurzusok általában délután 5-kor kezdődnek és az utolsó nap 15 
óra körül végződnek. A kurzusok pontos kezdetéről, tartalmáról, 
témáiról, előadóiról és a jelentkezések állásáról további informá
ciókat visszajelzéskor ill. a koordinátortól kapsz, vagy a honlapon 
találsz.: http://szentandras.ujevangelizacio.hu 

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

Közösségek, plébániák meghívására is tartunk (zártkörű) kurzuso
kat. Ilyen igényt min. 3 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 8159



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, másol
ható: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/

Iskolánk és kurzusaink
Isten a Szent András Evangelizációs Iskolát azért hívta létre, hogy 
evangelizátorokat adjon általa a Katolikus Egyház számára.

Az evangelizátor, aki képes a Krisztussal való megszabadító talál
kozás örömhírét másoknak 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 úgy éljen, mint Ő és Isten Or
szága megjelenjen körülötte  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 meghívja – apostollá is válhat, hogy arról gondos
kodjon: 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 evangelizációs iskola olyan, mint egy edző
terem, ahol az evangélium atlétái (2Tim 2,5) készülnek fel a pá
lyafutásukra.

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
● 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
● Damaszkusz: Pál evangéliuma

Ajánló a 2010-es
kurzusainkból

Gyertek, tanuljunk Jézustól!

Evangelizátorokat képzünk az Egyház számára.
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Apolló kurzus Budapesten HU-10-04

A mi Istenünk beszélő Isten. 
Ezért olyanokra is szüksége 
van, akik elmondják az ő beszé
deit:  prédikátorokra  és  taní
tókra.  Isten nem a tanulta
kat  választja,  de  kiképzi 
őket. Ez a kurzus megtanít 
egy  prédikációt,  tanítást 
összeállítani és azt jól előadni.

Hogy mi köze ennek a repü
léshez? Sok! Nagyon sok, és 
ha eljössz, akkor sok örömet 
lelsz majd benne!

❧ Időpont: 2010. január. 27-31.
❧ Helyszín: Budapest XI. k., Fehérvári út. 168-178 C ép. fszt. 35.

Krisztus Király Missziós Központ
❧ Kurzusigazgató: Gyuris Gellért
❧ Koordinátor, jelentkezési cím: Mátyás Krisztina

 matyas.krisztina@freemail.hu  ☎ +3630 5311227
 1034 Budapest, San Marco utca 24-26. A. lp. III. em. 7. ajtó

❧ Hozzájárulás: Bentlakásos: 11.500 Ft; bejárós:7500 Ft.
❧ Szállás: Vidékieknek bentlakásos a missziós központban, buda

pestieknek bejárós.

Ászáf kurzus Nagytevelen HU–10-01

Istenünk, Ábrahám, Izsák és Jákob Is
tene, egy dicsőítő népet alkot ma
gának. „A nép melyet magamnak 
formáltam,  dicséretemet  hirdeti 
majd.”  (Iz 43,21)  Ő mindenkit  meg
hív erre a dicsőítő életre, hogy di
csérd Őt szavaddal, lelkeddel, egész 
életviteleddel,  egyszóval  az  egész 
életed  egy  hatalmas  dicsőítés  le
gyen. Ehhez kell a dicsőítő szív, amely 
a  Szentlélek  műve.  E  néhány nap 
ennek a kiformálódásához segít.

❧ Időpont: 2010. március 11-15
❧ Helyszín: Bakony-ér Turista- és Informatikai Ház

8562 Nagytevel, Kossuth Lajos u. 47.
❧ Kurzusigazgató: Csiszér László
❧ Koordinátor, jelentkezési cím: Holczinger Koppány Péter

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

❧ Hozzájárulás: Bentlakásosan 13.000 Ft
❧ Szállás: Vidékieknek bentlakásos.

Fülöp kurzus Budapesten ① HU-10-10

„Kopp-kopp, helló, én ismerem Istent, érde
kel?”

Egyvalaki tényleg ismeri Istent teljesen. Ő 
pedig eljött közénk. Ez a kurzus Róla és ró
lad szól.  A Fülöp kurzus nem más, mint a 
Jézus  Krisztus  által  hozott  örömhír.  Csak 
más módon, érthetően, vidáman bemutatva, 
kreatívabban  megfogalmazva,  mint  szoká
sos.  Egy találkozás Istennel.  Gyere,  és en
gedd be Jézust az ajtón!

❧ Időpont: 2010. március. 19-21.
❧ Helyszín: Budapest XI. k., Fehérvári út. 168-178 C ép. fszt. 35.

Krisztus Király Missziós Központ
❧ Kurzusigazgató, információk: Tóth Anikó

 aniko.toth@ujevangelizacio.hu  ☎ +3630 3808159
❧ Koordinátor: Wittman Tamás
❧ Jelentkezési cím: Krisztus Király Missziós Központ

 1116 Budapest, Fehérvári út. 168-178 C ép. fszt. 35.
❧ Hozzájárulás: 4500 Ft, ami magába foglalja a napi háromszori 

étkezést és a kurzus technikai költségeit.
❧ Szállás: A kurzus bejárós, azoknak akik távolról érkeznek, bu

dapesti családoknál tudunk szállást adni; illetve a helyszínen 
+2000 Ft-ért. Jelezd, ha szállást kérsz!

Timóteus k. Nagybörzsönyben HU–10-12

A Biblia az,  amit evan
gelizátor  magával  visz, 
amikor hirdeti az öröm
hírt.  De  milyen  egy 
Szentírás,  ami  elő  van 
készítve erre?

A  Timóteus  kurzusra 
várjuk mindazokat, akik 
szívesen  veszik  kézbe  a 
Szentírást,  és  szeretné
nek behatolni a mélyebb jelentésébe, olvasásával, imádkozásával, 
egy-egy ige szívből való megtanulásával. Téged hívunk, ha egyál
talán felmerül benned a kérdés: hogy is olvassam a Bibliát?

❧ Időpont: 2010. június 24-27
❧ Helyszín: 2634 Nagybörzsöny Plébánia, Templom tér 1.
❧ Kurzusigazgató: Bartha Angéla
❧ Koordinátor, jelentkezési cím: Német Apollónia

 apollonianemeth@yahoo.com  ☎ +3620 4530509  
 1088 Budapest, Puskin utca 18. fsz. 3.

❧ Hozzájárulás: 8800 Ft, mely magában foglalja az étkezést a 
szállást és kurzus technikai költségeit.

❧ Szállás: Bentlakásos. Hozz hálózsákot!

A János kurzusról ②

Az Isten Országa – vagyis az üdvösség –  Jézus körül van – és 
azok körül, akik olyanok, mint Ő. Jézus úgy hívta őket: tanítvá
nyaim.

János a „szeretett tanítvány”. Egy tanítvány mindig felismerhető, 
mert úgy él, mint a Mestere. 

Más dolog Jézust csodálni és más követni őt. A tanítványok ki
váltsága így szólítani:  „Mesterem”.  Ez a kurzus az iskola szíve, 
mert megtanít arra, hogyan legyünk a Mester lábai előtt. Ezt ne 
hagyd ki!

János kurzus Siklósbodonyban HU-10-11

❧ Időpont: 2010. július 18-24
❧ Helyszín: Siklósbodony, Kultúrház és Plébánia, Rákóczi u. 22.
❧ Kurzusigazgató: Dr. Kassai Gábor
❧ Koordinátor, jelentkezési cím: Bánosi Márta Mária 

 tanarno69@gmail.com  ☎ +3620 665 4169   
 7814 Siklósbodony, Rákóczi utca 14. 

❧ Hozzájárulás: Még bizonytalan, amint pontos árat tudunk, je
lezzük a honlapon.

❧ Szállás: Bentlakásos.
❧ Extra: Gyerek vigyázást vállalunk a kurzus ideje alatt!

János kurzus Ménfőcsanakon HU-10-02

❧ Időpont: 2010. augusztus 16-22
❧ Helyszín, jelentkezési cím: 

Szent Margit Evangelizációs Centrum
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca 4

❧ Kurzusigazgató: Beke Tünde-Lidia OSB obl.
 tunde.lidia@t-online.hu  ☎ +3630 613 5918

❧ Koordinátor: Kovács Éva
❧ Hozzájárulás: 24.500 Ft, ami magába foglalja a szállást, étke

zést és kurzus technikai költségeit.
❧ Szállás: Bentlakásos.

További kurzusok – év közben is – a honlapon!
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