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Kedves -unk!
Árpádházi Szent Kinga: idén ünnepeljük 20 éves évfordulóját szentté avatásának, talán nem
a legismertebb magyar szent, mégis érdemes figyelnünk rá. A tatárjárás előtt pár évvel adta
férjhez apja, IV. Béla Lengyelországba, ahol a pusztítás után az újjáépítésben munkálkodott,
kolostort alapított Ószandecben, melynek falai közt élete utolsó éveit töltötte, a híres wieliczkai
sóbányát is ő alapította. Ma Lengyelország és Litvánia védőszentje, a lengyel-magyar
barátság egyik fő megalapozója. Idén az évfordulóra emlékezve őt követjük, DélLengyelországba megyünk meglátogatva életének legfontosabb helyszíneit.
Immár 24-ik alkalommal hívunk Téged a Barátok Útja zarándoklatra. Sok érdekes helyet
szeretnénk meglátogatni és barátkozni lengyel vendéglátóinkkal. Többek közt a vörös
kolostort, a Dunajecet, Ószandecet, Limanovában a világháborús emlékhelyet, a wieliczkai
sóbányát, Krakkót és még hosszan sorolhatnám. Gyere el, és ismerd meg te is ezeket a
helyeket! A főbarátok már gőzerővel szervezik utunkat, hogy mindenhol a szokásos
komfortban részesülhessünk . Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretettel várjuk felnőtt
-ok jelentkezését is!
Augusztus 3-án tehát ismét útra kelünk: mert találkozni szeretnénk, egymással és lengyel
barátainkkal, mert valamit közösen akarunk keresni, és közösen akarunk megélni. Ha
felkeltettük az érdeklődésedet gyere, tarts velünk az úton, ami lehet a te utad is, Téged is sok
szeretettel várunk!
És ami a legfontosabb: „Boldog az az ember, akinek az Úr az Istene és zarándokútra indítja
a szíve…” /84.zsoltár/
Időpont: 2019. augusztus 3. szombat – augusztus 11. vasárnap
Tervezett útvonal: Sátoraljaújhely - Szczawnica - Ószandec - Limanova - SzczyrzycWieliczka – Krakkó
Jelentkezés: a http://baratokutja.hu oldalon, a jelentkezés fülön.
A jelentkezés határideje: 2019. május 31.
Barátsággal:
Dr. Fenyvesi Olivér, a Barátok Útja vezetője és a főbarátok

Kedves -szülők!
Idén is nagy szeretettel várjuk gyermekeik jelentkezését a Barátok Útja katolikus ifjúsági
zarándoklatra. A zarándoklat 2019. augusztus 3-tól augusztus 11-ig tart. A végleges útvonalat
még alakítjuk, ezért az csak a következő hetekben fog kiderülni. Amint véglegesítjük,
közzétesszük honlapunkon. A zarándoklat pontos részleteiről – mint ahogyan ez már az évek
során hagyománnyá vált – a zarándoklat előtt egy következő levélben küldünk tájékoztatást.
Várunk mindenkit, aki betöltötte 14. életévét!
A jelentkezéseket május
„jelentkezés” fül alatt!
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A zarándoklat részvételi díja 35.000 Ft/ fő. A részvételi díj tartalmazza a napi háromszori
étkezést, szállások költségét, a zarándoklat pólóját és keresztjét. A résztvevőknek nincs
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szüksége költőpénzre a zarándoklat idején. Sátoraljaújhelyig és szintén onnan hazáig
mindenkinek magának kell gondoskodnia az utazásról. Az európai egészégbiztosítási kártyát,
illetve igény esetén külön utasbiztosítást egyénileg kell még otthon előre kiváltani.
A jelentkezés módja:
● Kérjük, hogy lehetőség szerint honlapunkon keresztül jelentkezzenek, ezzel nagyban
megkönnyítik az adminisztrációt. Amennyiben a jelentkezés online formáját választják,
és gyermekük kiskorú, kérjük, hogy az ott található szülői hozzájárulást (vagy
kézzel írt, azonos szövegűt) a nyáron hozza magával a gyermek!
A befizetés módja:
● Kérjük, hogy a jelentkezéssel együtt, legkésőbb május 31-ig 20.000.- Ft-ot
fizessenek be a CIB Banknál vezetett számlaszámunkra: 10700024-7049261351200002 Számlatulajdonos: Magyar Piarista Diákszövetség. A részvételi díj második,
fennmaradó részét július 15-ig várjuk ugyanerre a számlára.
● A banki befizetések közlemény rovatában feltétlenül tüntessék fel a zarándok nevét,
és azt, hogy Barátok Útja! Mindkét befizetési bizonylatot őrizzék meg!
Sajnos több diákunk szüleinek okoz komoly anyagi terhet bármilyen nyári programon való
részvétel. Nem szeretnénk, ha pusztán ez lenne a részvétel akadálya. Évről-évre vannak
családok, ahonnan több gyerek is velünk tartana, nekik szükség esetén mindenképpen
szeretnénk segíteni. Egy fő részvételének költsége 35.000.- forint, de ez nem jelenti azt, hogy
ettől indokolt esetben ne tudnánk eltérni! Kérjük, hogy ha Önök szeretnének részvételi
díjkedvezményben részesülni, akkor bizalommal keressék Hídvégi Tamást a lenti
elérhetőségeken, még a jelentkezési határidő lejárta előtt! Szeretnénk, ha anyagi okok miatt
idén sem kellene senkinek sem otthon maradnia!
A fentiek értelmében (az eddigi gyakorlathoz hasonlóan) kérjük szépen, hogy ha Önök vagy
vállalatuk megteheti, ajánljanak fel a részvételi díjon felül adományt, akár készpénzben vagy
egyéb formában a Magyar Piarista Diákszövetség kiemelten közhasznú egyesület számlájára,
melynek számlaszáma: CIB Bank 10700024-70492613-51200002. A közleményben
tüntessék fel: „Barátok Útja adomány”.
Kérjük a kedves Szülőket, amennyiben szponzorokat tudnak nekünk ajánlani, keressenek
bennünket, hiszen minden támogatással nagycsaládos, szegény sorsú, illetve fogyatékkal élő,
diákjainkat segítik abban, hogy tartalmasan töltsék el a nyár egy részét.
Szeretnénk jelezni, hogy a zarándoklat szervezésével kapcsolatban az elindulást megelőzően
is rendkívül sok költség merül fel. Így a részvételi díj befizetését követően annak teljes
összegét sajnos már nem áll módunkban visszafizetni.
A zarándoklattal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseikkel forduljanak bizalommal a
szervezőkhöz a levél alján található elérhetőségeken!
Üdvözlettel:
Dr. Fenyvesi Olivér a Barátok Útja vezetője

Dr. Fenyvesi Olivér
(vezető)
: baratokutja@baratokutja.hu
: 30/ 945-5590
Jelmagyarázat:  = barát

Hídvégi Tamás
(pénzügyek)
: penzugy@baratokutja.hu
: 30/964-6423

Béres Orsolya
(jelentkezések)
: jelentkezes@baratokutja.hu
: 20/775-3394

