
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat 

Miskolc-Máriapócs 

2012. augusztus 12-18. 

 

Tudnivalók: 

1. Bizonyára nagyon várjátok már az augusztus 12-ét, amikor is kezdetét veszi a 

10. jubileumi zarándoklat. Mielőtt azonban a részletekről szólnánk, fontos 

leszögezni, hogy a zarándoklat nem nyári fesztivál, hanem fiatalos lelkiéleti 

program. Csak és kizárólag a buli kedvéért ne jöjjön senki! Ha ezt nem 

vesszük komolyan, akkor az egész egyheti fáradozás nem ér semmit. 

 

2. A zarándoklathoz szükséges gyakorlati tudnivalókat (ruha, cipő, praktikák) megtaláljátok a 

http://www.ifjusagizarandoklat.hu oldalon. Szintén ezen az oldalon lehet regisztrálni a 

zarándoklásra.  

 

 

3. Ebben az évben új jelmondatot vezetünk be: ISZIK VAGY 

ZARÁNDOKOL!? Ezt komolyan be fogjuk tartani, és aki mégis az alkohol 

mellett dönt, azt biztosan hazaküldjük. 

 

 

4. Mivel a zarándoklat nem egy klasszikus érelembe vett nászút, ezért a fiúk és 

lányok minden lakalommal külön helyen kapnak szállást. Ez ügyben 

semmilyen reklamációt nem tudunk elfogadni. 

 

5. Ebben az évben egy nappal hosszabb a zarándoklat, tehát nem pénteken, hanem szombaton 

érkezünk. 

 

Részletesebb program: 

Augusztus 12-én, vasárnap találkozunk itt: 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifjusagizarandoklat.hu/


 

Cím: 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1. 

Hogyan lehet ide eljutni? 

Tiszai Pályaudvarról: 31-es busszal az Ifjúság útja megállóig  

(menetrend: http://www.mvkzrt.hu/menetrend/?line=31) 

 

Búza térről: Rövid 20 perces bemelegítő sétával (300 Ft-os buszjegy nélkül) 

 

Program: 

16.00  Regisztráció (nem hamarabb) 

16.00-18.30 Érkezés, szállásfoglalás 

18.30  Indulás a Búza téri püspöki templomba 

19.00  Püspöki vecsernye 

20.30  Vacsora a Fáyban 

21.00  Táncház 

22.30  Csoportismerkedés 

 Esti ima 

24.00 Villanyoltás 

 

 

Augusztus 13. hétfő  Miskolc-Tiszalúc 

 

 Utrenye a Fáyban 

Indulás két csoportban Szirma és Felsőzsolca irányába 

 Szent Liturgia Szirmán és Felsőzsolcán 

 Érkezés Tiszalúcra 

 Szállásfoglalás az általános iskolában 

Esti program, csoportvetélkedő 

 

 

Augusztus 14. kedd – Előünnep Tiszalúc-Tiszavasvári 

 

Utrenye 

Indulás Tiszadob irányába 

Ebéd a Tiszadobi kastély kertjében 

Előesti nagyvecsernye Tiszavasváriban 

Szállásfoglalás az általános iskolában 

Esti program: Születésnapi party: 10 éves a zarándoklat 

 

 

 

Augusztus 15. szerda Istenszülő elhunyta és mennybevitelének ünnepe    Tiszavasvári-Hajdúdorog 

 

 Utrenye 

Ünnepi Szent Liturgia Tiszavasváriban 

Ebéd Hajdúnánáson 

Vecsernye a Hajdúdorogi Székesegyházban 

Szállásfoglalás a Gimnáziumban, majd indulás a strandra 

 Vacsora és esti program a strandon 
  

http://www.mvkzrt.hu/menetrend/?line=31


 

Augusztus 16. csütörtök – lelki nap  Hajdúdorog-Újfehértó 

 

Utrenye 

Fülöp püspök atya bevezető elmélkedése a Székesegyházban 

 Innentől kezdődik a SZILENCIUM 

Csendes átvonulás Újfehértóra, útközben imaórák 

 Szállásfoglalás az általános iskolában 

Három elmélkedés Böjte Csaba testvér vezetésével 

Vecsernye 

Lelki est: gyóntatás, lelki beszélgetés 

 

 

Augusztus 17. péntek Újfehértó-Nyíregyháza 

 

Utrenye 

SZILENCIUM vége 

A régi 4-esen Nyíregyházára 

Ebéd, majd szállásfoglalás: lányok a lánykoliban, fiúk a szemináriumban 

17.00 Görkapocs fesztivál 

 

 

Augusztus 18. szombat  Nyíregyháza-Máriapócs 

 

Az utolsó nap 

Indulás Napkor felé, útközben pihenők 

Napkoron ebéd 

Este hat óra körül érkezés Máriapócsra, majd bekapcsolódás a búcsúba 

 

 

 

 

FIGYELEM! A PROGRAM RÉSZLETEIBEN MÉG VÁLTOZHAT!!! 


