
ZARÁNDOKKÉNT SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN - MEGHÍVÓ 

 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr felkérésére a Mária Út és a Mária Rádió 

2017-ben is örömmel vállalta Szent István ünnepének élővé tételét!  

 

Minden hívőt és hazafit, minden közösséget biztatunk 

arra, hogy szervezzenek buszos vagy gyalogos 

zarándoklatot az augusztus 20-i szentmisére és 

körmenetre a budapesti Szent István Bazilikához, 15 

órai érkezéssel. Idén az ifjúságé a főszerep. Szeretnénk, ha 

minél több ifjúsági közösség jelen lenne az idei Szent 

István-ünnepen. A tavalyi év visszajelzései alapján ugyanis 

minden résztvevő a Böjte Csaba atya által felkarolt 

fiataloknak örült leginkább. 

 

A zarándokcsoportok jelentkezhetnek online felületen, mely a Mária Rádió honlapján keresztül 

érhető el, a Szent István Ünnepe menüpont alatt található regisztráción keresztül, vagy a 

www.mariaradio.hu/zarandokregisztracio linken keresztül.  

 

A regisztráció megtehető, Siklósi Bernadettnél a 06 30 345 83 69-es telefonszámon, vagy a 

szentistvanunnep@mariaradio.hu e-mail címen keresztül is.  

 

A tavalyi évhez hasonlóan a Mária Rádió szerkesztőségénél, a Gogol utca 28. szám alatt is lesz egy 

gyülekező pont, így ide is érkezhetnek a zarándokok, akár csoportosan, akár egyénileg. A zarándoklat a 

rádió elől kb. 14:00-kor indul, s 15:00-ra ér a bazilikához, így kérünk mindenkit, aki csatlakozni szeretne, 

13:30-ig érjen a 1133 Bp. Gogol utca 28. szám alá.  

 

Az ünnep kezdete előtt az érkező zarándokokat színvonalas programok – tanúságtételek, 

elmélkedések, zenés áhítatok – várják majd. A program 2017. augusztus 20-án, 15:00-kor kezdődik 

majd. Megívott előadóink: 

 

Böjte Csaba, ferences szerzetes 

Böjte Csaba tanításai széles körben jutnak el a világ 

számos szegletébe. Életét főként az erdélyi gyermekek 

megsegítésének szenteli. Felkarolja s terelgeti őket egy 

jobb élet felé. 1993-ban alapította meg a Dévai Szent 

Ferenc Alapítványt, amelynek tagjai töretlenül segítik a 

rászorulókat. 2015-ben munkásságát Magyar 

Szabadságért díjjal jutalmazták. A legnagyobb öröm 

számunkra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 

zarándokként köszönthetjük az általa felkarolt 

gyermekeket, valamint beszédet mond a szentmise 

kezdete előtt. 

 

http://www.mariaradio.hu/zarandokregisztracio
mailto:szentistvanunnep@mariaradio.hu


A felvidéki Crux együttes 

Az együttest tíz évvel ezelőtt alapította tíz 

felvidéki fiatal, akik a rock zene segítségével 

szeretnék - minél szélesebb körben - terjeszteni a 

keresztény értékeket. Többfelé jártak már a 

Kárpát-medencében, egyre nagyobb hírnévre 

téve szert. Ezt bizonyítja a négy megjelent CD és 

egy elismerés, hiszen 2015-ben elnyerték az “Ez 

az a Dal!” díjat, Emmánuel című művűkért. 2016-

ban Szent István ünnepén fellépőink között 

köszönthettük őket, s idén augusztus 20-án is 

koncertet adnak a bazilika előtti téren.  

 

Tóth Auguszta, színművésznő 

Jászai Mari-díjas színművésznő. 21 éves korában kezdte színészi karrierjét a Nemzeti Színházban. Több 

fővárosi színházban játszott, sőt szerepeket kapott néhány filmben is. Életében többször válaszút elé 

került, ahol a tanítás és a színészkedés között kellett döntenie. A győztes minden esetben a színházi világ 

volt. Auguszta karrierje manapság is töretlen, hiszen a Nemzeti Színházban sok darabban feltűnik. 

Továbbá 2016-ban megjelent egy lemeze Érzések címmel. Nagy öröm számunkra, hogy meghívott 

előadóként köszönthetjük Szent István-ünnepén, ahol egy gyönyörű verset fog elszavalni.  

 

Fábry Kornél atya 

Fábry Kornél atya neve sokak számára ismerős lehet. 2016-ban Erdő Péter bíboros Fábry Kornél atyát 

nevezte ki a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkárává, 

melynek feladata előkészíteni, s koordinálni a Budapesten megszervezésre kerülő kongresszust. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy beszédet mond az ünnepségre érkezőknek. 

 

Sillye Jenő és barátai zenekara 

Sillye Jenő huszonkét éves korában írta első dalait, s a 

mai napig meghatározó alakja a hazai evangelizációs 

zenének. Számos oratóriumot és misztériumjátékot 

alkotott, sőt egy verses kötete is megjelent Hazám útjai 

címmel. Május 17-én ünnepelte 70. születésnapját, 

valamint a közelmúltban Szent Adalbert-díjjal tüntetett 

ki Erdő Péter bíboros. A tavalyi évhez hasonlóan idén 

is sok- sok dal lesz hallható tőle, s zenekarától. 

 

További információ a Mária Rádió honlapján, valamint Facebook oldalán olvasható. A Szent István-ünnep 

Facebook oldalán pedig csatlakozhatnak az eseményhez! Reméljük, köszönthetjük zarándokként! 

 

Üdvözlettel: 

Siklósi Bernadett 

promóciós munkatárs, Mária Rádió  

Mobil: + 36 30 345 8369 

E-mail: siklosi.bernadett@mariaradio.hu 
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