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A ferencesek szervezésében, valamint más szerzetesrendek közreműködésével, idén huszonnegyedik 
alkalommal indulunk zarándokútra Esztergomból Mátraverebély-Szentkútra. Elmélyült, ugyanakkor 

vidám programunkra szeretettel hívunk és várunk minden fiatalt 
2018. augusztus 14. és augusztus 20. között. 

 
PROGRAM 

Augusztus 14. (kedd) 

 Lehetőleg 19 óráig érkezz meg Esztergomba, a 
ferences kolostorba (cím: Bottyán János utca 10.). 
Budapestről busszal érdemes jönni. 

 Megérkezéskor: regisztráció, részvételi díj 
befizetése a portán, a szálláshelyek elfoglalása.  

 1900 Vacsora, hirdetések. 
 2030 Szentmise. 

Augusztus 15. (szerda) 

 600 Ébresztő. 
 630 Reggeli, tea és kenyér felvétel. 
 700 Reggeli dicséret és a zarándokok megáldása, 

majd indulás Márianosztrára. 
 Délben szentmise Szobon, majd ebéd.  
 Megérkezéskor vecsernye a márianosztrai 

kegytemplomban.  
 Sátorverés a Kálvárián. Vacsora, közös játék, 

ismerkedés. Esti ima. 

Augusztus 16. (csütörtök) 

 600 Ébresztő. 
 630 Szabadtéri szentmise a Kálvárián. 
 Reggeli, táborbontás, indulás Kemencére. 
 Megérkezéskor vesperás a templomban. 
 Táborozás a plébánia kertjében, illetve az 

iskolában. 
 Vacsora, közös program (vetélkedő). Esti ima. 

Augusztus 17. (péntek) 

 600 Ébresztő. 
 630 Szentmise a templomban.  
 Reggeli, táborbontás, indulás Patakra. 
 Megérkezéskor: vesperás a templomban.  
 Táborozás a plébánia kertjében és az iskolában.  
 Vacsora, közös játék („Ki mit tud”) a 

helybeliekkel együtt. Esti ima. 

Augusztus 18. (szombat) 

 600 Ébresztő. 
 630 Szentmise a templomban.  
 Reggeli, táborbontás, indulás Szécsénybe. 
 Vesperás útközben, vacsora a Szécsényi 

kolostorban. 
 Szállás a kollégiumban, a kolostorban, és a 

hittantermekben. 

Augusztus 19. (vasárnap) 

 545 Ébresztő. 
 630-kor Reggeli dicséret a templomban majd 

reggeli, indulás Szentkútra. 
 Megérkezésünkkor: ünnepi szentmise, majd 

sátorverés, tisztálkodás, vacsora. 
 2100 Fényünnepség a szentkútnál. 
 2130 Vesperás, utána rögtön szentségkitétel és 

egész éjszakai szentségimádás. 
 2300 Taize-i imaóra. 
 0030 Olvasmányos imaóra majd csendes egyéni 

imádás. 
 Az esti órákban meg lehet rendelni a 

hazautazáshoz szükséges vasúti jegyet Budapest 
és Miskolc irányába. (Ezt másnap délelőtt 
közösen vesszük meg.) 

Augusztus 20. (hétfő) 

 700 Ébresztő, sátorbontás. 
 800 Reggeli dicséret, reggeli, csomagolás. 
 1000 Felkészülés a szentmisére. 
 1100 Ünnepi szentmise. 
 Kb. 1300 Ebéd. 
 Kb. 1345 Útra-bocsátás áldás, búcsúzás. 
 Kb. 1415 Közösen rendelt autóbusz indul 

Nagybátonyba, a vasútállomásra a zarándoklat 
résztvevői számára. 

 
 
 



TUDNIVALÓK 
 

 Kérjük, ha jönni szeretnél, szándékodat jelezd nekünk (ha még nem tetted meg), ezzel sokat segítesz nekünk a 
szervezésben-tervezésben. Jelentkezési határidő 2018. augusztus 5. Jelentkezni lehet, online: a 
www.ferences.eu/zarandoklat címen, esetleg postai úton: Ferences Rendtartomány, 1024 Budapest, Margit krt. 
23. címen. Kérjük, a postai levélre írd rá: „Zarándoklat”.  

 Zarándoklatunk kiváló alkalom az elmélyülésre, emberi kapcsolatok építésére és a testmozgásra. Egyéni 
szándékainkon túl, felajánljuk azt papi és szerzetesi hivatásokért. Együttlétünk egyik - nem titkolt - célja, hogy 
segítsük azokat, akik élethivatásukat keresik. Ebben nagy segítség, a jelenlevő, mintegy öt-nyolc szerzetesrend, de 
az elmúlt évek tapasztalata, hogy többen itt találtak rá későbbi házastársukra is. 

 Bármely korosztály képviselőit szívesen látjuk programunkon, a különböző generációk békés együttléte külön 
öröm számunkra. Ugyanakkor a zarándokcsoport együtt-haladása érdekében fontos, hogy minden zarándoktársunk 
megfelelő kondícióban legyen. 

 A zarándoklat kifejezetten vallásos jellegű. Ez kifejeződik a napok beosztásában is; ehhez méltó részvételt kérünk 
mindenkitől. 

 A napok „lelki gerincét” a reggeli és esti zsolozsma, a szentmise, az elmélkedés, a csend és a rózsafüzér-imádság 
adja meg. 

 Emellett természetesen alkalom nyílik a mély beszélgetésekre, az ismerkedésre és a vidámságra is. 
 A napi táv kb. 20-25 km változatos terepen, viszonylag erős tempóban. Csomagjainkat teherautó szállítja. Nekünk 

csak a napi felszerelést kell vinni (étel, esőkabát, rózsafüzér, kulacs, ivóedény). Napközben 3-4 alkalommal 
találkozunk kísérőautónkkal. Ilyenkor mindazok, akik nem bírják a napi távot, beszállhatnak, s előremehetnek a 
következő szálláshelyre. Rájuk a táborhely előkészítésében vár nagy szerep. 

 A szervezők utasításainak megtartását mindenkitől elvárjuk, ez a csoport nagyságához mérten különösen is fontos. 
 A zarándoklat idején mindenkit megkérünk, hogy tartózkodjék az alkoholfogyasztástól, a dohányzástól és a 

zenehallgatástól. 
 Élelmezés: minden nap biztosítunk egyszeri meleg ételt, a többi étkezésről mindenki maga gondoskodik. Útközben 

a kenyérbeszerzés központilag történik, de a kenyérrevalót mindenki maga hozza, lehetőleg úgy, hogy 
zarándoklat közben ne kelljen vásárolni. 

 Szállás: saját sátorban. Fiúk és lányok nem alhatnak együtt, kivéve a házaspárokat. 
 Túrafelszerelés: sátor, matrac vagy izolír, hálózsák vagy takaró, elemlámpa, kulacs, kés vagy bicska, kis hátizsák 

(napi holminak) jól bejáratott lábbeli, nap ellen sapka, esőkabát. Az étkezésekhez a tányért és a kanalat a szervezők 
adják, de poharat érdemes hozni. 

 Ruhanemű: meleg pulóver, póló, ing (nem ujjatlan), fehérnemű... A szoknya, a rövidnadrág a jó-ízlést és a 
zarándoklat vallásos jellegét ne sértse. Érdemes becsomagolni egy rend egyszerű ünneplőt is, melyet a kegyhelyen 
fel tudsz venni. A ruhaneműket érdemes nylonzsákban elhelyezni táskánkban, hogy egy esetleges esőben ne 
ázzanak el. 

 Egyéb: tisztálkodási felszerelés, vécépapír, saját gyógyszer (esetleg Richtofit), fásli, madzag, gyufa, kis Szentírás, 
toll, papír. 

 Orvosi ellátás: A zarándoklaton orvos is részt vesz, aki szükség esetén tud segíteni. 
 Részvételi díj: 5000 Ft (mely nem tartalmazza az oda- és hazautazás költségét). A díjat megérkezéskor kell 

befizetni. A technikai eszközök fejlesztésére további önkéntes adományokat elfogadunk. 
 Aki nem tud elejétől részt venni a zarándoklaton, bármelyik szálláshelyen csatlakozhat. A regisztrációt a később 

csatlakozóktól is kérjük. Az ő részvételi díjuk 800 forint/nap. 
 Budapestről Esztergomba busz, általában félóránként indul az Árpád hídtól, vagy Újpest, Városkaputól. 
 A zarándoklat végeztével Mátraverebély-Szentkútról a csoportot busz viszi le Nagybátonyba (a Szentkúthoz 

legközelebb eső vasútállomásra). Innen Budapestre vonattal lehet a legkönnyebben eljutni, mely egy átszállással 
két-két és fél óra alatt érkezik fel a fővárosba. 

 Szükség esetén bővebb felvilágosítást adunk az alábbi címeken: zarandoklat@ofm.hu, zarandok@ofm.hu, 
esetleg levélben: Ferences Rendtartomány („Zarándoklat” jeligével), 1024 Budapest, Margit krt. 23. 


