
Kedves Testvérem!
A 2007-es év végéhez közeledve ismét hálát kell adjunk mindazért, ami idén a Szent 
András Evangelizációs Iskolában történt. Folyamatban van az iskola szervezeti átalakítá
sa, az egyházmegyei iskolák megalakulása. A vajdasági és a felvidéki iskolát is az idei 
évben alapítottuk, és támogattuk az Erdélyben munkálkodó testvéreinket is. A szervezeti 
átalakulással, az új iskolák megalakulásával és egy határozottabb munkatársi képzéssel 
az iskola arra törekszik, hogy egyre hatékonyabb eszköze legyen az új evangelizátorok 
képzésének és így az új evangelizációnak.
Az  iskola  a  titkárság  működésére,  a  szükséges  eszközökre,  a  titkársági 
munkatársak bérköltségeire, a kommunikáció biztosítására céltámogatás
ban részesül. Az evangelizációs munkánk – kurzusaink és képzéseink – fi
nanszírozását azonban egyéb adományokból kell megoldanunk. A 2007-es 
évben erre  148.500  forint  támogatás  gyűlt  össze,  melyből  ösztöndíjak, 
kurzus-  és  útiköltségtámogatások  kifizetésére  került  sor.  Mivel  mindez 
több pénzbe került, mint a támogatások összege, ezért a hiányzó részt ala
pítványunk alapítótőkéjéből egészítettük ki.
Evangelizációs munkánknak és mindannak az áldásnak, mely abból fakad, 
hogy a „keresztre feszített Krisztust hirdetjük”, Te is részese lehetsz, az iskola támogatásá
val. Amint Pál elfogadta, amivel testvérei gondoskodtak róla (vö. Fil 4, 10-20), sőt Jézus 
körül is voltak „sokan” olyanok, „akik segítették őt vagyonukból” (vö. Lk 8, 3), úgy az is
kolának is szüksége van minden támogatásra. A Te segítségedre is számítunk: 
 hogy egyetlen testvérünk se kényszerüljön anyagi okok miatt távol maradni a kurzu

soktól;
 hogy a szolgálók ne saját költségükön szolgáljanak a kurzusainkon; 
 hogy a kurzusok megtartásához szükséges tanítási- és segédanyagok rendelkezésre 

álljanak.
Kérjük, segítsd munkánkat támogatásoddal, akár egyszeri vagy rendszeres  havi összeg
gel! Ha úgy döntesz, hogy támogatod alapítványunkat, kérjük, töltsd ki a mellékelt adat
lapot, hogy számíthassunk a segítségedre, továbbá, hogy adományodat – mely leírható a 
személyi jövedelemadóból – év végén igazolni tudjuk.
Alapítványunk 2008-ban még nem jogosult az 1%-ok fogadására, ezért szeretnénk fi
gyelmedbe ajánlani az egyházmegyei iskolák már létező alapítványait, amelyekkel közö
sen végezzük evangelizációs munkánkat.
Azért imádkozom, hogy a mi Istenünk teljesítse szíved vágyát, töltse be minden szüksé
gedet mérhetetlen „gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban” (Fil 4,19), és áldjon 
meg Téged, szeretteidet, munkádat, egész életedet!
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Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot a megkeresztelteknek!

Szent András Evangelizációs Alapítvány
Számlaszám:
• Raiffeisen Bank, 12011148–00130975–00100002
• IBAN: HU52–1201–1148–0013–0975–0010–0002
Bővebb információ:
• dr. Perjési Anita, kuratóriumi elnök
• alapitvany@ujevangelizacio.hu
• http://alap.ujevangelizacio.hu
• +36-1-877-4805
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