
                                                               
Pünkösdi gyalogos zarándoklat a Csíksomlyói búcsúba 

AAA   MMMááárrriiiaaa   ÚÚÚttt   ööönnnkkkééénnnttteeessseeeiii   

az idén 2019. május 4. és június 8. között 
immár tizenkettedik alkalommal szervezik meg a csoportos pünkösdi zarándoklatot. 

Szentkúti Szűzanya csoport:  
Mátraverebély-Szentkút - Eger - Máriapócs – Zilah - Bonchida – Marosvásárhely - Sóvárad – Gyergyóalfalu – 

Csíksomlyó (34 nap, 784 km) 
Indulás: május 5. 

Célcsoport: lélekben-testben erős, céltudatos és jó emberek, legfeljebb 12 személy 
A csoport „őrangyala”: Bartók Márti 

Pócsi Szűzanya csoport:  
Máriapócs – Zilah – Kolozsvár – Sóvárad – Zetelaka – Csíksomlyó (22 nap, 522 km) 

Indulás: május 17. 
Célcsoport: lélekben/testben erős, jóra törekvő emberek, legfeljebb 12 személy. 

Mátyás király csoport: 

Kolozsvár - Marosvásárhely – Mikháza – Madarasi Hargita – Csíksomlyó (10 nap, 280 km, sportos ritmusban) 
Indulás: május 23.; Érkezés: június 1. (pápai mise) 

Célcsoport: lélekben és testben is erős, gyakorlott zarándokok, túrázók, legfeljebb 10 személy 
Csoportvezető: Bogya Zoltán 

Maros-csoport: 
Marosvásárhely – Sóvárad – Zetelaka – Csíksomlyó (6 nap 150 km) 

Indulás: május 26.; Érkezés május 31. (másnap pápai mise) 
Célcsoport: családok, 10 év fölötti, hosszabb gyaloglást bíró gyerekekkel 

Csoportvezető: Merva Eszter 

Amit tudni kell: 
A zarándoklat a búcsújárás hagyományaira épül, de szívesen látunk nem hívő, útkereső embereket is,  

ha tiszteletben tartják e hagyományokat. 
A zarándoklat önellátó, a szervezők reggelit, meleg vacsorát és zarándokszállást biztosítanak,  

melyet a résztvevők egyénileg fizetnek. 
A résztvevők a zarándok felszerelésről maguk gondoskodnak. Hálózsák szükséges. A csomagszállítás nem 

mindenhol megoldható, a zarándok igyekszik minden holmiját a hátán elvinni. 
A külföldi szakaszra biztosítás kötelező. 

A szállások jellemző díja: 2000 - 3000 Ft, illetve 30 - 40 Lej/éj/fő. 
Az étkezés 500 – 1500 Ft, illetve 15– 30 Lej/nap/fő között biztosítható. 

Az út hosszú és nehéz. Viszont mindvégig számíthatsz a Mária Út önkénteseinek segítségére, az Út mentén élő 
emberek rokonszenvére és különösen a benned lakó Isten erejére - csak vedd észre a kinyújtott kezüket! 

Tapasztalt pünkösdi zarándokok jelentkezését csoportvezetőnek,  
ill. a vezető segítőjének szívesen látjuk! 

További információk és jelentkezés: 
Merva László (30/525 8516, merlaci@gmail.com) 
A jelentkezési lap és a zarándoklat etikai kódexe mellékelve. 

Jelentkezési határidő: 2019. február 10. 
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