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Zarándoktársak, Mária tisztelők, az imaháttérben részvevők, segítőink, pártolóink és minden 

csatlakozni szándékozó részére 

 

Tárgy: Tagsági lehetőség a Via Mariae polgári társulásban 

 

Kedves Barátunk! 

 

Első körben a Via Mariae elnöksége és a magam nevében is nagyon szépen köszönöm a felvidéki 

Mária Út kiépítésével kapcsolatosan elvégzett bárminemű segítségedet az elmúlt évek során! Isten 

fizesse meg bőségesen! 

A 2011-es elindulásunk óta az elmúlt években nagy utat tettünk meg, számos eredménnyel, amit 

úgy gondolom, nem kell különösebben részleteznem. A 2012 decemberében létrehozott Via Mariae 

polgári társulásunk (továbbiakban VM) pedig ennek nagyszerű szervezeti hátteret ad. Álmunk és 

vágyunk, hogy a kiépülő Mária Út szakaszoknak mindenhol saját gazdái (fenntartói) legyenek. Ezt 

akkor tudjuk elérni, ha előtte közös erővel megerősítjük a VM szerepét és jelentőségét, ebben 

kérem a Te segítségedet is!  

Első lépésként ezzel a levéllel megnyitjuk a polgári társulásunkat, és sok szeretettel meghívunk, 

csatlakozz tagként hozzánk. 

A VM tagsággal kapcsolatosan három kategóriát hoztunk létre: 

 

1., A VM teljes jogú tagja: 

- Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és az abból 

fakadó tevékenységét, rendszeresen aktívan becsatlakozik a VM munkájába: 

bejárásokra jár, zarándoklatokat szervez, bekapcsolódik az imaháttérbe stb., 

- legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni, 

- évente befizeti a tagdíjat (10 Eur/év/tag), 

- a VM éves közgyűlésén szavazati joggal részt vehet. 

 

2., A VM pártolói tagja 

- Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és az abból 

fakadó tevékenységét, 

- legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni, 

- évente pártolói tagdíjat fizet (min. 10 Eur/év/tag), 

- a VM éves közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

3., VM önkéntese 

- Tudásához és lehetőségeihez mérten segíti a VM céljainak megvalósítását és az abból 

fakadó tevékenységét, 

- igény esetén önkéntes szerződést köthet vele a szervezet,  

- évente önkéntes tagdíjat fizet (min. 2 Eur/év/tag), 

- legalább évi egy zarándoklaton igyekszik részt venni. 



       

 

Amennyiben a VM tagság mellett döntöttél, kérlek, a mellékelt tagsági nyomtatványt kitöltve küld 

vissza számunkra. Várjuk mielőbbi válaszodat, és biztosítalak, mi nagy örömmel üdvözölnénk 

tagjaink sorában! 

Egyúttal csatolom a Via Mariae aktualizált 2022. évi programtervét. 

 

Van lehetőség csak a Mária Út kiépítésével és működtetésével (útjelzések karbantartása, 

zarándoklások szervezése, háttér szervezői munka, stb.) kapcsolatos tevékenységünk 

támogatására is, ehhez a következő számlaszámra utald támogatásodat IBAN: 

SK3752000000000015047776 BIC/SWIFT: OTPVSKBX (OTP Banka Slovensko, a. s.), vagy jelezd 

felénk más jellegű felajánlásodat! 

 

Minden jót, szép napot! Isten áldjon Téged! 

 

 

        Ricsi 

 Méhes Richárd 

Via Mariae elnök 

 

Pósfa, 2022.01.30. 

 


