
 

 

 

„APOSTOLOK LOVÁN A FORRÁSHOZ”, 

a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

Gyalogos zarándoklat Selmecbánya, Esztergom és Budapest között 

2020. szeptember 4.-13. 
 

SZERVEZÉSI TUDNIVALÓK 
 

Tisztelt Barátaink, kedves Zarándoktársak,  

mindannyiunk számára egy egyedülálló lelki alkalmat jelent a 2020. szeptember 13. és 20. 
között, Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK). 
Magyarországon egy ilyen jelentős és nagyméretű eseményre 1938-ban került sor, és a 
tanúságtételek alapján elmondhatjuk, hogy az átélt élmények végig kísérték az akkori 
zarándokok életét. A Világkongresszuson résztvevő Pacelli bíboros a következő gondolatot 
intézte a hívek felé:  

„A szentek példáján láthatjuk,  

milyen szoros kapcsolat van az Eucharisztia és az életszentség között. 

Szentekké kell lennünk az Oltáriszentség által!” 

Tisztelt Barátaink, kedves Zarándoktársak,  

tegyük magunkévá ezt a felhívást, és mi is zarándokoljunk el az Éltető Forráshoz, 
Budapestre! A gyalogos zarándoklatról bővebben az alábbiakban kaphatnak tájékoztatást. 

Útvonal és szakaszbeosztás 
1. nap: szeptember 4., péntek, 20:00 óráig: a zarándokok megérkezése Selmecbányára, 
elszállásolás az Erdészeti Szakközépiskola Kollégiumában (Stredná odborná škola služieb 
a lesníctva - školský internát, Kolpašská 9, Banská Štiavnica; 

2. nap: szeptember 5., szombat: Selmecbánya – Béld – Hontnémeti, 34 km;  

3. nap: szeptember 6., (vasárnap): Hontnémeti – Palást, 24 km; 

4. nap: szeptember 7., hétfő: Palást – Ipolyság – Kemence, 23 km; 

5. nap: szeptember 8., kedd: Kemence – Márianosztra, 21 km; 

6. nap: szeptember 9., szerda: Márianosztra – Helemba – Párkány – Esztergom, 30 km; 

7. nap: szeptember 10., csütörtök: Esztergom – Dobogókő – Pilisszentkereszt, 25 km; 

8. nap: szeptember 11., péntek: Pilisszentkereszt – Csobánka – Máriaremete, 24 km; 

9. nap: szeptember 12., szombat: Máriaremete – Budakeszi-Makkos Mária – Budapest-
Szent Anna-rét, 13 km; 

10. nap: szeptember 13., vasárnap: Budapest-Szent Anna-rét - Kútvölgy - Budai Vár – 
Puskás Ferenc  Stadion, 14 km. 

Program 
Zarándoklatunk magába foglalja a természetjárást és a vallási tartalmat egyaránt. 
Közösségi együttlétünk során lesznek közös imák és énekek, de ugyanakkor csendes 
szakaszok, az egyes állomásokon ismertetők és lelki gondolatok. Szeptember 13-án, 
vasárnap, részt veszünk a NEK ünnepi nyitó szentmiséjén.   



Szállás 
Plébánián, kollégiumban, cserkészotthonban, iskolákban várnak bennünket, a nyugodt 
pihenés és a tisztálkodási lehetőség mindenhol biztosított. Mivel a szálláshelyért járó 
illetéket, a legtöbb helyen, adomány formájában térítjük meg, kérjük, hogy 5-10 €/fő/éjszaka 
terjedelemben számítsunk ezzel a kiadással.   

Étkezés 
Az étkezésről minden résztvevő saját maga gondoskodik. Zarándoklatunk folyamán 
általában olyan helyeken állunk meg, ahol találunk élelmiszerüzletet, éttermet vagy büfét. 
Ehhez is hozzuk magunkkal az anyagi ráfordítást.  

Ajánlott felszerelés 
Ide tartozhat a hátizsák, hálózsák, túra-derékalj, kényelmes lábbeli+váltócipő, zoknik, 
alsóneműk, túranadrág, váltónadrág, hosszú ujjú ing, póló, pulóver, esőkabát, világos színű 
fejfedő, egészségügyi felszerelés, napvédő krém, tisztálkodási szerek, pohár, kulacs, kanál, 
több funkciós bicska, napszemüveg, telefon+töltő, elemlámpa, iratok, szükséges 
pénzmennyiség, zarándokbot, Hozsanna énekeskönyv.  
Tekintettel arra, hogy a csomagszállítás nem lesz biztosítva, kérjük, hogy csupán a 
legszükségesebb felszerelést (ruházat, egyéb kellékek) hozzuk magunkkal.  

Anyagi kiadások 
Útiköltség (utazás Selmecbányára illetve Budapestről haza), adomány a szálláshelyért, 
étkezés, zsebpénz. A zarándoklat szervezése és vezetése, a résztvevők részéről, nem 
igényel anyagi jellegű kiadást.   

A szervezők által vállalt résztvevők maximális létszáma 20. 
A résztvevők névsorát a beérkezett jelentkezések alapján határozzuk meg. 

Balesetbiztosítás, biztonság 
A balestebiztosítás minden résztvevő egyéni belátása és ügyintézése alapján történik 
(lehetőség szerint ajánlott). A résztvevők maguk felelnek saját biztonságukért. Az egyes napok 
szakaszai átlagos nehézségűek. 

Jelentkezés 
Erre a viamariae.sk@gmail.com email címen valamint a +421 903 438 380 és a +421 915 
112 564 telefonszámokon van lehetőség.   

Jelentkezési határidő 2020. április 30. 

A zarándoklat szervezői és vezetői 
Méhes Richárd, elnök és Török András, koordinátor, Via Mariae Polgári Társulás, 
Szlovákia. 
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