
 

 

„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD.” (Zsolt 87,7) 

Felvidékiek gyalogos zarándoklata 

a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK)   

 2021. szeptember 8. és 12. között zarándokolunk az Esztergom – Márianosztra – Vác – Dunakeszi 

– Budapest útvonalon. A tervek szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Budapestre, ő 

celebrálja a NEK zárómiséjét – „Statio Orbis”. 

SZERVEZÉSI TUDNIVALÓK 

Lehetőség szerint, a felvidéki zarándokok, az Érsekújvárból, 2021. szeptember 7-én (kedden), 17:52 

órakor induló nemzetközi gyorsvonattal utaznak Párkányba, majd a vasútállomásról gyalogszerrel 

indulnak az esztergomi bazilika közelében található szálláshelyre (Hotel Adalbert – Szent György 

Ház). 

Útvonal és szakaszbeosztás: 

1. nap, szeptember  8., szerda: Esztergom, Szent György Ház  – Urkuta – Kerektó – Basaharc – 

Pilismarót – Szob – Sukola-kereszt – Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya pálos kegytemplom 

(20 km); 

2. nap, szeptember  9., csütörtök: Márianosztra – Kismaros  – Vác, Karolina Katolikus Általános 

Iskola (29 km);  

3. nap, szeptember 10., péntek: Vác – Sződliget – Dunakeszi, Szent István Általános Iskola (13 

km);  

4. nap, szeptember 11., szombat: Dunakeszi – Budapest, Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia 

–  Kolping Katolikus Általános Iskola (22 km); 

5. nap, szeptember 12., vasárnap: Budapest, Kolping Katolikus Általános Iskola – Hősök Tere - 

záró szentmise.   

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 12-én, vasárnap, a NEK záró 

szentmiséjén veszünk részt.  

Szállás: az Esztergomi Hotel Adalbert - Szent György Házban, a többi helyen iskolában. A 

tisztálkodási lehetőség mindenhol biztosított. 

Étkezés: Minden nap biztosítva lesz egy meleg étel.  

Ajánlott felszerelés: 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, telefon+töltő, elemlámpa, iratok, szükséges pénzmennyiség, zarándokbot, Hozsanna 

énekeskönyv.  

Anyagi kiadások: útiköltség - utazás Esztergomba illetve Budapestről haza, esztergomi szállásdíj 

3000 Ft/fő, napi várható költség 3000 Ft/fő. 

A szervezők által vállalt felvidéki zarándokok létszáma: 12. A résztvevők névsorát a beérkezett 

jelentkezések alapján határozzuk meg. 

Jelentkezés: a viamariae.sk@gmail.com emailcímen valamint a +421 903 438 380 és a +421 915 

112 564 telefonszámokon.   

Jelentkezési határidő: 2021. július 31. 

A zarándokok felvidéki csoportjának kísérője: Török András, Via Mariae, polgári társulás, 

Szlovákia. 
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