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Mári társulás elne, Ér 

sekújvár, 2016. november 18. 

Via Mariae polgári társulás 2022 évi programterve 
Zarándoklatok, elnökségi ülések és más közös programok (a lista bővíthető!) 

 

Január 1. (szombat): Gyalogos zarándoklat Istenanya ünnepén a Medve-kúthoz – 

Ipolyfödémesről és Somosról (már megvalósult). 

 

Január 23. (vasárnap): Rendhagyó ünnepi gyalogtúra a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából – a berencsi hegyekbe (már megvalósult). 

 

Február 24. (csütörtök): Via Mariae éves értékelő közgyűlése az online térben, 17:00tól.  

 

Március 26. (Nagyböjt szombatja): Nagyböjti zarándoklat Pozsonyban: Keresztút a 

pozsonyi Kálvárián, gyalog: Mélyúti kegyhely-Slavín-Pozsonyhidegkút (szentmise) 10 km. 

 

Április 9. (virágvasárnap előtti szombat): Buszos zarándoklat Bodajkra (keresztúttal). 

 

Április 23-24. (Irgalmasság vasárnapja): Éjszakai gyalogos zarándoklat Márianosztra és 

Vác között (részvétel a zarándoklaton). 

 

Április 29. – május 7. (péntek-szombat): Fájdalmas Anya zarándoklat Sasvárba – 9 napos 

gyalogos zarándoklat, Érsekújvárból Sasvárba. Táv: 190 km. 

 

Május 22. (vasárnap): 4. gyalogos zarándoklat a nagymagyari Szent Rita búcsúba – Bacsfa-

Szentantalról. 

 

Május 30. – június 6. (hétfő- hétfő hajnali órákban): Buszos zarándoklat a csíksomlyói 

búcsúba erdélyi körúttal. 

 

Júniusban: a Via Mariae kihelyezett elnökségi ülése 

 

Június 10-11. (péntek-szombat): Gyalogos zarándoklat a mírovi megemlékezésre - 

megemlékezés gróf Esterházy Jánosra.  

 

Június 24-26. (péntek-vasárnap): Szent László király kerékpáros zarándoklat – Bacsfa-

Szentantalról, 140 km. 

 

Július 3. (vasárnap): Gyalogos zarándoklat és tanévzáró szentmise a Medvekútnál – indulás 

Somosról és Ipolyfödémesről. 

 

  

 
 

   



- 2 - 

 

 

 

 

Július 16. (szombat): 7. zoboralji gyalogos zarándoklat Kistapolcsányba. 

 

Július 17-27. (vasárnap-szerda): Nyári gyalogos zarándoklat a Vág mentén - 11napos 

bejárással egybekötött zarándoklat Gímesről Zsolnára. Táv összesen: 259 km.  

 

Július 30. (szombat): Buszos zarándoklat Szent László király ünnepére, Nyitrára. 

 

Augusztus 13. (szombat): 1Úton Nemzetközi Zarándoknap az Fiatalokért. 

 

Szeptember 2-4. (péntek-vasárnap): Buszos zarándoklat Szegedre és Ópusztaszerre – 

Kecskeméttel. 

 

Szeptember 10. (szombat): 7. gyalogos zarándoklat Bacsfa-Szentantalra a 

Kisboldogasszony-főbúcsúba. 

 

Szeptember 17. (szombat): 2. Esterházy János gyalogos zarándoklat – Bábindalról 

Alsóbodokra. 

 

Október 6-8. (csütörtök-szombat): 8. csallóközi gyalogos zarándoklat Máriavölgybe 

Magyarok Nagyasszonya búcsú alkalmával - 3 napos gyalogos zarándoklat a Pozsonyi 

kegyhelyek zarándokútján és a Pálosok Útján. Dénesdről Szentgyörgyön keresztül 

Máriavölgybe, a táv 51 km. 

 

Főbb célkitűzéseink: 

- az Óhegyi zarándokút (Árvanádasd-Ipolyság főútvonal) fejlesztése, kérdéses szakaszok 

tisztázása 

- regionális zarándokutak kijelölése és kiépítése 

- rurAllure projekt: közreműködés, szakmai tanácsadás folytatása 

- zarándokkiadványok összeállítása és kiadása 

- Via Mariae tagság bővítése és erősítése 

- forrásteremtés céljaink elérése érdekében és együttműködés különböző szervezetekkel, 

intézményekkel 

 

Az egyes zarándoklatokról bővebb információ a Via Mariae elnökétől és zarándokfelelősétől, 

Méhes Richárdtól a viamariae@gmail.com e-mail címen kapható. A figyelmükbe ajánljuk 

a www.mariaut.sk vagy a www.viamariae.sk honlapunkat is. 

 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

 

 

 

 

 
 

   


