MEĐJUGORJEI ZARÁNDOKLAT A BÉKE KIRÁLYNŐJÉHEZ
2019. október 20 – 26.
LELKI VEZETŐ:

Ivancsó Sándor atya

TERVEZETT PROGRAM:
1. nap: Éjszakai utazás –Ima, ének, ismerkedés, beszélgetés,zarándoklás céljának tervezése.
2. nap: Egész napos zarándokprogram Međjugorjéban(Szent Jakab templom, Rózsafüzér,
Szentmise)
3. nap: Keresztút a Krizsevác hegyére, szabadprogram Međjugorjéban.
4. nap: Zarándoklat a tihaljina-i Szűz Mária szoborhoz, városnézés, Kravica-vízesés
5. nap: Látogatás Jelenések hegyéhez és Cenakulo-közösséghez.
6. nap: Jelenések kápolnája, Szlavko atya sírja, a Feltámadott szobor. Szabadprogram, utazás.
7. nap: Hazaérkezés Máriapócsra.

RÉSZLETES PROGRAM
1. nap(vasárnap):Délutáni indulás Máriapócsról, utazás az M3, M1 autópálya – Letenye(határ) útvonalon.
(Nyitó Szent Liturgia résztvevők ismeretében később pontosítva.) Éjszakai utazás az autópályán,
Horvátországon át Međjugorjéig.
Útközben közös ima, ének, beszélgetés,megismerkedünk zarándoktársainkkal.
2. nap(hétfő):A kora reggeli órákban érkezés Medjugorjéba. Köszöntő imádság a Szent Jakab
plébániatemplom előtti Szűz Anya szobornál, majd a Feltámadott szobránál is imádkozunk. 8 órakor a
Jelenések kápolnájában (magyar) szentmise prédikációval. Mise után szállásfoglalás, pihenő,
szabadprogram késő délutánig, vacsora.
Javasolt a minden esti SZOKÁSOS PROGRAM a Kegytemplomhoz tartozó téren lévő oltárnál:
 17:00 - Örvendetes és Fájdalmas olvasó,
 17:45 - a Jelenés alkalma (elcsendesedés, zenés áhítat),
 18:00 - Szentmise prédikációval (horvát, de tolmácsolás van),
 19:00 - Kegytárgyak megáldása, imádság testi-lelki betegekért, Dicsőséges olvasó.
3. nap(kedd):Kora reggel indulás autóbusszal a Krizsevác hegy lábához, keresztút a hegyre elmélkedéssel,
ahol fenn a keresztben a szent kereszt ereklye található. A hegy tetején reggelizünk az előkészített
csomagból /reggeli az előkészített csomagból. A hegy lábától autóbusszal megyünk vissza a templomhoz.
12 órakor a Jelenések kápolnájában magyar mise prédikációval. Utána szabadprogram, a szálláson pihenő.
Vacsora után részt veszünk a szokásos esti programon. Választható program: este 20 órától 21 óráig
virrasztás jelleggel szentségimádás a tábori oltárnál.
4. nap (szerda):Reggeli után megpróbálunk találkozni a látnokkal vagy az atyával. Utazunk autóbusszal
Tihaljinába, ahol a „szép”, „élő” Szűz Anya szobor található. Imádság, elmélkedés, szentmise prédikációval.
Utazás a Kravica-vízeséshez. Hazaérkezés, vacsora, majd a fenti megszokott esti program.
5. nap (csütörtök): Kora reggel indulás autóbusszal a Jelenések hegyéhez. Reggeli útközben. A rózsafüzér
(örvendetes, fájdalmas) imádkozása közben zarándokút a Jelenés helyén álló szoborhoz, közben az
állomásoknál elmélkedés. A szobornál csendes ima, hálaadás, majd a rózsafüzér (dicsőséges) imádkozása
közben érkezés a kék kereszthez, ahol ismét csendes ima, majd visszaindulás az autóbuszhoz. Fakultatív
program: (ha időben belefér) a Cenakulo-közösségnél (drogosok) vásárlás. Utána a Jelenések kápolnájában
11 órakor magyar mise prédikációval. Délután tanúságtétel meghallgatása a Cenakulo-közösségben.
Vacsora után részt veszünk a szokásos esti programon. 19 órától szentségimádás (nem virrasztás jelleggel).
6. nap (péntek): Bepakolás az autóbuszba, reggeli, a szállás elhagyása, majd 9 órakor mise a Jelenések
kápolnájában prédikációval. Ima Szlavko atya sírjánál, a Feltámadott szobránál, majd szabadprogram
délutánig. 16 órakor találkozunk a templom előtti szobornál. Búcsúzunk, részt veszünk a szokásos esti
programon. 19 órától kereszthódolat. 20 óra után hazaindulás. Éjszakai utazás az autópályán
Magyarországra.
7. nap (szombat):Hazaérkezés Máriapócsra.

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS:

panzióban, a templomhoz közel, 2-3 ágyas szobákban

félpanzió (4 reggeli és 4 vacsora)
SZOLGÁLAT:

lelki vezetés, zarándok-idegenvezetés, zarándok-coaching

UTAZÁS:

légkondicionált autóbusszal

INDULÁS:
15:00
16:00
18:00
19:30
21:30
23:00
RÉSZVÉTELI DÍJ:

Máriapócs, Kegytemplom előtti tér
M3 - Nyíregyháza, autópálya melletti Lukoil parkoló
M3 – M0 Gödöllő elágazás, az autópálya mérnökség melletti parkoló
M0 – M7 törökbálinti parkoló
M7 – Székesfehérvár, Sóstói úti lehajtó
M7 – Letenye határátkelő

42.000 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbuszos utazás, és az ahhoz tartozó
egyéb járulékos költséget. Nem tartalmazza a szállást 4 éjszakára félpanziós
ellátással valamint a zarándok- és idegenvezetést, a belépőjegyeket, a helyi
idegenvezetést, tolmácsolást, az adományokat és a behajtási engedélyeket. Ezek
költsége euróban fizetendő: 120 euró/fő.
Utasbiztosítást mindenki maga köt, a saját belátása szerint (ajánlott!)

SZERVEZŐ:
ELÉRHETŐSÉGEK:

HIVATÁS Emlékalapítvány a kispapokért
Email: hivatas.emlekalapitvany@gmail.com; ivancso.sandor62@gmail.com
Telefon1: +36 20 9743 125 (Pethő Mária Terézia – alapítvány elnöke, szervező)
Telefon2:+36 30 8613 018 (Ivancsó Sándor atya – lelki vezető)

EGYÉB TUDNIVALÓK:
A kinti program egyes elemei az időjárás, a látnokok jelenléte, egyéb okok miatt kerülhetnek más napra,
vagy időpontra, de a tervezett tartalom nem változik.
A részvételhez szükséges kártyaformájú személyi igazolvány vagy útlevél, kártyajogosítvány. ( A régi
személyi nem jó!)
A részvételi díj egy része euróban fizetendő, így érdemes többet váltani, mert Međjugorjéban lehet
mindenütt azzal fizetni. A tolmácsoláshoz hozni kell FM rádiós mobiltelefont fülhallgatóval vagy olyan
fülhallgatós rádiót, melyen a megfelelő FM hullámhosszra állítva hallható lesz a magyar tolmácsolás. Kint is
kapható ilyen rádió 4-5 euróért.
A Cenakulo-közösségben lévő emberek számára adományt viszünk (cukor, liszt, olaj, tészta, rizs, lekvár,
tartós élelmiszer). Mindenki a saját belátása, anyagi helyzete szerint járul hozzá.
A Cenakulo-közösségnél, valamint a templom melletti információs pontnál leadhatóak olyan papírok,
melyekre a kéréseinket, hálaadásainkat írtuk fel. Ezeket a Szűz Anya elé viszik imádságban.
Esőkabát, a hegyre menéshez komolyabb cipő, pulóver legyen a poggyászban!

Imádkozzunk a zarándoklat sikeréért,
hogy sokan élhessük meg személyesen a Szűz Anya üzenetét:

„KÖSZÖNÖM, HOGY VÁLASZOLTATOK HÍVÁSOMRA!”

