Via Mariae polgári társulás elnökségi ése, Érsekújvár, 2016. november 18.

Via Mariae polgári társulás
Kedves Zarándoktestvérünk, kedves Barátunk!
Társulásunk megalakulásakor többek között a Mária út felvidéki szakaszainak kiépítését,
a Szlovákiában élők lelki életének erősítését, a gyalogos és más zarándoklatok szervezését, valamint
a vallási turizmus népszerűsítését tűzte ki céljául. Ezekben a törekvésekben nagy segítség az erkölcsi
támogatás mellett az anyagi támogatás is.
Idén, 2021-ben ismét dönthetünk adónk 2 százalékának sorsáról. Minden polgár személyesen
támogathat egy általa megjelölt civil szervezetet, alapítványt. Ez az adófizetőknek nem jelent
többletkiadást, de segítséget nyújthat többek között a Via Mariae polgári társulásnak, hogy
hathatósabban tudjuk támogatni értékeink megőrzését, az önként vállalt céljaink teljesítését.
Ha egyetértesz céljainkkal, támogatni szeretnéd tevékenységünket,
- alkalmazottként - kérjük, keresd fel bérelszámolódat, kérj igazolást befizetett adód nagyságáról
(Potvrdenie o zaplatení dane) és írj alá egy nyilatkozatot (Vyhlásenie...), melyben igazolod, hogy
adód 2%-át nekünk adományozod. A mellékletben találod a szükséges űrlapokat. Mindkét
nyomtatványt legkésőbb 2021. április 30-ig el kell juttatnod a területileg illetékes adóhivatalba.
- amennyiben saját magad készíted el adóbevallásodat, az adóbevallási nyomtatványon lévő
megfelelő részt kell kitöltened.

Adataink:
Obchodné meno (Názov): Via Mariae, Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42336856, Sídlo: 94067 Nové Zámky, Nitrianska cesta 100
Köszönjük segítségedet!

2021 programterve (a lista folyamatosan bővül!)
















február 12.: 17:00 órától Via Mariae éves értékelő közgyűlése online térben.
március 27.: Engesztelő zarándoklat a nyitrai Kálváriára - kb. 10-11 km gyaloglás Abaszállásról (Lehota).
Szentmise a nyitrai Kálvárián.
április 23. – május 1.: Fájdalmas Anya zarándoklat Sasvárba - 9 napos gyalogos zarándoklat, Érsekújvárból
Sasvárba. Táv: kb. 190 km.
május 17-24.: Buszos zarándoklat a csíksomlyói búcsúba erdélyi körúttal.
júniusban: Kecskemét - Szeged – Ópusztaszer buszos zarándoklat.
június 11-12.: Gyalogos zarándoklat a mírovi megemlékezésre - megemlékezés gróf Esterházy Jánosra.
július 17.: 6. zoboralji gyalogos zarándoklat Kistapolcsányba
júliusban vagy augusztusban: Buszos zarándoklat Turzófalvára - 1napos buszos-gyalogos, pár km gyaloglással
(Turzovka).
augusztus 15.: Gyalogos zarándoklat Dénesdre, a Csallóközi Madonnához - 1napos zarándoklat Dénesdre a
Nagyboldogasszony-búcsúba.
augusztusban: 1Úton Nemzetközi Zarándoknap – 1Úton Zoboralján negyedszer.
augusztus 30. – szeptember 4.: Kerékpárral a Balaton körül – kerékpáros túra és zarándoklat, a táv 200 km.
szeptember 4-12.: „APOSTOLOK LOVÁN A FORRÁSHOZ” - Gyalogos zarándoklat a budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra - 7 napos gyalogos zarándoklat Selmecbányáról Budapestre,
szombati nap odaút Selmecbányára.
szeptember 11.: 7. gyalogos zarándoklat Bacsfa-Szentantalra a Kisboldogasszony-főbúcsúba
szeptember 11-12.: Buszos zarándoklat Budapestre, a NEK-re
szeptember 18.: Buszos zarándoklat Alsóbodokra
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október 7-9.: 7. csallóközi gyalogos zarándoklat Máriavölgybe Magyarok Nagyasszonya búcsú alkalmával 3 napos gyalogos zarándoklat a Szent Rita és a Máriavölgyi zarándokúton. Illésházáról Máriavölgybe, a táv 54,3
km.
októberben vagy novemberben: Őszi zarándoklat Zoboralján és Zsitvamentén.

Az egyes zarándoklatokról bővebb információ a Via Mariae elnökétől és zarándokfelelősétől,
Méhes Richardtól a richard.mehes21@gmail.com e-mail címen kérhető vagy érdemes felkeresni
a honlapunkat a www.mariaut.sk vagy a www.viamariae.sk címen.
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