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, 2022-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 2022. 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: 94071 Nové Zámky, Nová 4137/5
Köszönjük segítségedet!

2022 programterve (a lista folyamatosan bővül!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február 24.: 17:00 órától Via Mariae éves értékelő közgyűlése online térben.
március 26.: Nagyböjti zarándoklat Pozsonyban - keresztút a pozsonyi Kálvárián, gyalog: Mélyúti kegyhelySlavín-Pozsonyhidegkút (szentmise) 10 km.
április 9.: Buszos zarándoklat Bodajkra – keresztúttal.
április 23-24.: Éjszakai gyalogos zarándoklat Márianosztra és Vác között (részvétel a zarándoklaton).
április 29. – május 7.: Fájdalmas Anya zarándoklat Sasvárba - 9 napos gyalogos zarándoklat, Érsekújvárból
Sasvárba. Táv: 190 km.
május 22.: 4. gyalogos zarándoklat a nagymagyari Szent Rita búcsúba - Bacsfa-Szentantalról.
május 30. – június 6.: Buszos zarándoklat a csíksomlyói búcsúba erdélyi körúttal.
június 10-11.: Gyalogos zarándoklat a mírovi megemlékezésre - megemlékezés gróf Esterházy Jánosra.
június 24-26.: Szent László király kerékpáros zarándoklat - Bacsfa-Szentantalról, 140 km.
július 3.: Gyalogos zarándoklat és tanévzáró szentmise a Medvekútnál – indulás Somosról és Ipolyfödémesről.
július 16.: 7. zoboralji gyalogos zarándoklat Kistapolcsányba.
július 17-27.: Nyári gyalogos zarándoklat a Vág mentén - 11napos bejárással egybekötött zarándoklat Gímesről
Zsolnára. Táv összesen: 259 km.
július 30.: Buszos zarándoklat Szent László király ünnepére, Nyitrára.
augusztus 13.: 1Úton Nemzetközi Zarándoknap az Fiatalokért.
szeptember 2-4.: Buszos zarándoklat Szegedre és Ópusztaszerre – Kecskeméttel.
szeptember 10.: 7. gyalogos zarándoklat Bacsfa-Szentantalra a Kisboldogasszony-főbúcsúba.
szeptember 17.: 2. Esterházy János gyalogos zarándoklat – Bábindalról Alsóbodokra.
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•

október 6-8.: 8. csallóközi gyalogos zarándoklat Máriavölgybe Magyarok Nagyasszonya búcsú alkalmával - 3
napos gyalogos zarándoklat a Pozsonyi kegyhelyek zarándokútján és a Pálosok Útján. Dénesdről Szentgyörgyön
keresztül Máriavölgybe, a táv 51 km.

Főbb célkitűzéseink:
az Óhegyi zarándokút (Árvanádasd-Ipolyság főútvonal) fejlesztése, kérdéses szakaszok tisztázása
regionális zarándokutak kijelölése és kiépítése
rurAllure projekt: közreműködés, szakmai tanácsadás folytatása
zarándokkiadványok összeállítása és kiadása
Via Mariae tagság bővítése és erősítése
forrásteremtés céljaink elérése érdekében és együttműködés különböző szervezetekkel, intézményekkel

Az egyes zarándoklatokról bővebb információ a Via Mariae elnökétől és zarándokfelelősétől,
Méhes Richardtól a viamariae@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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