Nem egészen kötetlen együttlét azért, hogy
× jobban megismerjük és megszeressük egymást,

 Acél

Jézus fenti szavait többféleképpen is magunkra fogjuk vonatkoztatni ezen a találkozón, hogy
× megnyíljanak azoknak ajtajai, akik felé Isten szolgálni hív bennünket,
× megnyíljanak a magyarországi Szent András Iskola ajtajai új szolgálatok felé,
× megnyíljanak iskolaközösségeinken az ajtók az új emberek felé,
× megnyíljanak köztünk az ajtók egymás felé,
× megnyíljon szívünk ajtaja Jézus felé...
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Szeretettel hívunk minden bandistát és Fenntartói Klub tagot a 2019-es Bandi-Randira, azaz a
BandÁsz napokra! Országos találkozó lesz ez a Szent András Evangelizációs Iskola tagjai,
rendszeres támogatói és családtagjaik számára!
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„Az ajtó előtt állok és kopogok” • Jel 3,20

Igencsak szép hely: valódi kastély, tele ajtókkal ;), és mind kifejezetten olyan célra kialakított
helyiségbe vezet, amiért mi is oda megyünk: keresztény nagy rendezvényekre, családos és baráti
együttlétekre alkalmas termek, szobák. Aki pedig minden ajtón kimegy, hatalmas parkban találja
magát (és másokat), magas fák között, zöld füvön, tiszta levegőn.

Cím: 7041 Vajta, Petőfi Sándor u. 562.

Új, különleges helyszínen leszünk: a vajtai Zichy-kastélyban!
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2019. március 15-17.
Érkezés és regisztráció pénteken 10 és 11 óra között, befejezés vasárnap ebéd végével 14 órakor.
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Obo (Joanovits Róbert)
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BandiCsárda
... és ahogyan soha nem volt, úgy most se lesz BandÁsz napok BandiCsárda és BandiBár nélkül,
ahol oldott légkörben eresztjük ki a gőzt, fültől fülig érő szájjal vidulunk, játszunk, eszegetünkiszogatunk, barátkozunk és bandázunk, BandiRandizunk!

„ki-be jár” (Jn 10,9)
Lesznek kötött, választható és szabad programok is, ahogyan az a BandÁsz napokon bevett szokás.
Lesz mód a közös ismerkedésre, lelkesedésre, elmélyülésre és Isten felé fordulásra, ahogyan lesz
tere az egymás közti megosztásnak, a szolgálatokban való képzésnek és a vidám együttlétnek is.
Számos lehetőség ajtaján lehet bemenni e három nap alatt!

Közhelyek és műhelyek
Közös helyek: nagy közös együttléteink, ahol együtt örülünk, együtt figyelünk, együtt kérdezünk
(Istentől) és együtt ünneplünk.
Működő helyek: kisebb közös együttléteink, ahol ajtót nyitunk egymás felé, hogy megosszuk
egymással, amink van.
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× szemügyre vegyük és tisztán lássuk >egymással és Istennel való kapcsolatunkat, >helyünket
az Iskolában >szolgálatainkat, >kudarcainkat és sikereinket, >gyengeségeinket és
erősségeinket, >korlátainkat és lehetőségeinket, >terveinket, vágyainkat és reményünket,
× egymás és Isten elé tárjuk mindezeket,
× bátorítsuk, buzdítsuk, motiváljuk és lelkesítsük egymást, és
× elkérjük Istentől Lelkének új kiáradását az Iskolára, iskolaközösségünkre, önmagunkra!

 +36 20 3219779 (Obo)

Étkezés naponta háromszor a helyszínen, ezen felül pedig napközben a büfében, este a
BandiBárban.
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Teljes Szentírást,
a nyitott szívedet,
batyus ebédet péntekre,
sportolásra, szabadidőre való öltözetet,
sporteszközt, játékot,
… és amire majd az előkészületek során még megkérünk! ;)
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2019. február 17., vasárnap
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 Kérjük, jelentkezz időben!
 Kérjük, hogy telefonszámot, vagy e-mail címet mindenképpen adj meg, hogy visszajelzést
tudjunk adni a kurzussal kapcsolatosan. Ha jelentkeztél, de valami miatt mégsem tudsz részt
venni, kérünk, időben jelezd!
 Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig jelen tudsz maradni
 Figyelem! A találkozóra a Szent András Evangelizációs Iskola iskolaközösségeinek és Fenntartói
Klubjának tagjait várjuk! A térítésmentes szállást és étkezést a pályázati forrásból 120 fő résztvevőig
tudjuk biztosítani, ezért jelentkezzetek minél hamarabb!

Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap leadásával lehet.
–  Honlapon (regisztrálva): http://szentandras.ujevangelizacio.hu
–  Ímélben: titkarsag@ujevangelizacio.hu
Jelentkezési lap a honlapról tölthető le.
Családos jelentkezés esetén minden családtagnak saját jelentkezési lapot kérünk kitölteni!
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A BandÁsz napokon a szállás és a napi háromszori étkezés költségeit az EFOP-1.3.7-17 pályázat
fedezi.
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Szállás 4-6-8 férőhelyes, emeletes ágyas, jó állapotú szobákban fogunk aludni. Családok, közi
társak és barátok külön elhelyezését biztosítani tudjuk.
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