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Ifjúsági gyalogos zarándoklat Máriapócsra 

 

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház az Egyházi közösségi célú programok támogatása című 

felhívásra, 400.000,- Ft vissza nem térítendő (támogatási intenzitás: 100%) támogatásban 

részesült. A projekt címe: Ifjúsági gyalogos zarándoklat Máriapócsra; a megvalósítás időszaka: 

2022.01.01 – 2022.12.31. 

 

2001 óta szervezzük meg az ifjúsági gyalogos zarándoklatot, amely évről évre nagyobb 

népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Ez egy olyan eseménye az egyházunknak, amelyen 

– ha összeadjuk az összes résztvevőt a napokon – mára már mintegy 500 fiatal vesz részt az 

egész országból és 5 napon keresztül imádságban és jókedvben zarándokol az ország egy adott 

pontjáról a máriapócsi Istenszülő Szűzanyához.  

 

A közvetlen célcsoportot az ország 16-25 éves fiataljai jelentik. Ez a közösség az elmúlt évek 

során egyre csak fejlődött, növekedett, egy biztos alapokon nyugvó célcsoport ad a 

Főegyházmegyének. Összeköti őket a hitük, azonos értékrendjük, ezért akik még nem ismerik 

egymást, azok is nyitottak egymás irányába. A megvalósítás előkészítése állandó készülődés 

eredménye, mivel valóban komplex programról van szó, ami nagy létszámú célcsoportot szólít 

meg.  

 

A Főegyházmegye minden évben részt vesz az ifjúsági gyalogos zarándoklat szervezésében, 

mely a Görögkatolikus Metropólia megalakulása óta országos eseménnyé nőtte ki magát, így a 

Metropólia tekinthető a fő szervezőnek, de mellette mindhárom görögkatolikus egyházmegye 

aktívan részt vesz a szervezésben és megvalósításban is.  



 
 

 
 

 

Az idei ifjúsági zarándoklat Tokajból indult, 2022. augusztus 7-én. Mivel 20. „születésnapját” 

ünnepelte a zarándoklat, a szervezők igyekeztek még színvonalasabb programot összeállítani, 

éppen ezért a szokásos 5 nap helyett 6 napon át jutottak el a fiatalok Máriapócsra.  Az elmúlt 

húsz év zarándokai közül megannyi papi hivatás, házasság, életre szóló barátság született. 

Újabb lelkiségi programok és zarándoklatok „nőttek ki” a zarándoklatból, mely ma túlzás 

nélkül hazánk egyik legnépszerűbb nyári ifjúsági programja, melyet az is bizonyít, hogy évről 

évre egyre többen jelentkeznek, hogy együtt gyalogoljanak öt napon át egy fiatalos, imádságos 

zarándoklaton. Közel 300 fiatal gyűlt össze az ország minden részéből 2022.08.07-én Tokajban, 

hogy 6 napon keresztül elzarándokoljanak Máriapócsra. Az idei zarándoklat útvonal a 

következő volt: Tokaj – Tiszavasvári – Hajdúdorog – Nyíregyháza – Levelek – Ófehértó – 

Máriapócs. A 2022-es év mottója: „Úton vagyunk” A gyaloglás és a szertartások mellett 

természetesen kulturális és szórakoztató programok is színesítették a zarándoklatot. A kerek 

évforduló alkalmából minden eddiginél színesebb programmal készültek a szervezők, 

augusztus 11-én hazánk egyik legnépszerűbb előadója Rúzsa Magdi koncertezett a leveleki 

szabadparton. 2017 után ismét bekapcsolódott a zarándoklatba Böjte Csaba testvér, aki az idei 

lelki napot tartotta az ófehértói Művelődési Házban. A fiatalok megfáradva, de annál inkább 

lelkileg feltöltődve értek célba, Máriapócsra.    

 

A zarándoklat célja, hogy egy mai fiatal néhány napban megtapasztalhassa életének szűk 

leképzését, azt, hogy a célok eléréséhez színes és küzdelmes út vezet. Eredményünk 

elsődlegesen közösségkovácsolás, ismeretbővítés, lelki növekedés. Az ifjúsági gyalogos 

zarándoklat célja pozitív, erősítő emberi kapcsolatok – ismeretségek, barátságok – kialakítása, 

megerősítése. 


