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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!

Tájoló zarándoklat – 2016. július 25 – augusztus 1.,
Budapest – Tata
A jelentkezés megkezdődött! Legyél Te is (a) JELEN!
Második ifjúsági zarándoklatunk a főváros sűrűjéből
indul július 25én, ahonnan igyekszünk majd a
legrövidebb úton elérni az első turistajelzést, ami
után egy feladatunk lesz, hogy JELEN LEGYÜNK.
Jelen legyünk Isten számára, egymás és saját
magunk, bensőnk számára is. Az útvonal
kalandosnak ígérkezik, és csodás tájakon vezet
majd, naprólnapra távolodva a külső zajtól és
közeledve a lényeg felé a belső csenden át.
A Budaihegység völgyei enyhülést hoznak majd az
első napon, a Pilis vadregényes sziklái és
szintkülönbségei kihívást jelentenek majd, ahogyan
az is, amikor a harmadik napon már a Visegrádi
hegység
legmagasabb
pontjára,
Dogobókőre
kapaszkodunk majd fel. A pihenő nap után Dorogig
vezet utunk, onnan pedig már a Gerecsevidék vár
majd bennünket. Az utolsó nap előtt az erdő
mélyén egy múlt századi főpapi nyaralóban és
kerjében fogunk megpihenni. Utunk végén Tatára
érkezünk meg. Visszatérünk a városba, a
hétköznapokba, hazatérünk, de remélhetőleg már nem ugyanúgy, ahogy indultunk, mert bízhatunk
Isten életet átformáló erejében, jelenlétében.
Jelentkezési határidő június 15éig, előleg befizetés június 30áig!
Jelentkezés és további info, ide kattintva!

A lebonyolításhoz keresünk még segítőket, segítséget:
 nagynagy szükségünk lenne egy KISBUSZRA és egy sofőrre, aki a zarándoklat alatt végig velünk
lenne és kísérne minket, akinek van tudomása egyik vagy a másik létezéséről, azt kérjük, jelezze felénk
is!
 illetve EGÉSZSÉGÜGYIS kísérőt is keresünk, aki nem ijed meg a vízhólyagoktól, horzsolásoktól,
kisebb ficamoktól, kullancskiszedéstől, gyógyszerek és gyógymódok helyes kiválasztásától és egyéb
finomságoktól. Egészségügyis végzettség előnyt jelent, de a nagy tapasztalat is elegendőnek
bizonyulhat! Aki tudja magáról, hogy rendelkezik ezekkel a képességekkel és szívesen eljönne velünk
zarándokolni, azt szeretettel várjuk!
Ha a segítők közt szeretnél részt venni a zarándoklaton, írj egy emailt az info (kukac) sdg.org.hu címre,
vagy keresd SzabóKis Gyöngyit és felvesszük veled a kapcsolatot!

Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org.
hu email címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Gyöngyi és Viktor
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