I. Sümeg-Balatonalmádi
SZENT IMRE HERCEG IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT
2018. AUGUSZTUS 16-21.
„ Ő S E I N K K Ö V E T É S E A L E G N A G Y O B B K I R Á L Y I É K E S S É G .”

15 évvel ezelőtt a Balatonalmádi-Sümeg útvonalon indult el a helyi gyalogos zarándoklatok hagyománya. 2018
nyarán a Veszprémi Érsekség első alkalommal hívja gyalogos zarándoklatra a 14 és 24 év közötti diákokat, vagy - szülői
kísérettel- akár az ennél fiatalabbakat is az itt kiépült Mária-út szakaszra! Hat nap alatt, lelki vezetőkkel és változatos
programok közben, gyönyörű tájakon át jutunk el a sümegi Sarlós Boldogasszony Kegytemplomtól a balatonalmádi
Szent Imre Templomig. A megtett távolság közel 100 km!
A TERVEZETT PROGRAM:
Augusztus 15. szerda este (fakultatív): megérkezés Sümegre (egyénileg). A szállás és az étkezés költségeit mindenki
maga rendezi (Az elérhető szálláshelyekről igény esetén az érdeklődőknek részletes tájékoztatást adunk.)
Augusztus 16. csütörtök: Zarándok-Szentmise reggel a Kegytemplomban. Az Uzsai Csarabos Természetvédelmi
területen keresztül, a Mária Út útvonalán érkezünk meg Tapolcára (kb. 20 km), ahol a Nagyboldogasszonytemplomnál agapéval fogadnak minket. Szállás és vacsora a Bárdos L. Általános Iskolában.
Augusztus 17. péntek: A Csobáncot és a Kőtengert érintve jutunk el Szentbékkállára (kb. 15 km). Szállás és vacsora a
Napraforgó turistaházban.
Augusztus 18. szombat: Délelőtti zarándok-ima Köveskálon, majd Tagyon és a Szent Balázs templomrom érintésével
érkezünk Balatonakaliba. Szállás faházakban, strandolási lehetőség. (kb. 20 km).
Augusztus 19. vasárnap, Útvonal: Dörgicse - Boldogasszony templomrom - Vászoly (kb. 12 km). Szentmise Vászolyban,
ahol a falu közössége meleg ebéddel, szabdtéri játékokkal és esti kemencés vacsorával fogadja a csoportot. Szállás a
Közösségi Ház mellet a “Faluszín”-ben.
Augusztus 20. hétfő, Szent István Ünnepe: Pécselyen és Aszófőn keresztül érünk Tihanyba, ahol szentséglátogatásra és
az Apátsági Múzeum megtekintésére nyílik lehetőség. Innen a barátlakások felé haladva jutunk a kikötőbe, majd
hajóval Balatonfüredre (kb. 20 km). Este séta és a tűzijáték(ok) megtekintése.
Augusztus 21. kedd: A Csopak - Paloznak - Királykút útvonalon érkezünk a felsőörsi középkori templomhoz. Itt ebéd,
majd a Csere-hegy mögött jutunk a balatonalmádi Szent Imre Templomhoz (kb. 20 km). Zárásként imádság a
templomban, az élmények megosztása és agapé a plébániaudvarban. Hazautazás egyénileg.
A zarándoklat lelki vezetői: Csernai Balázs és Darnai János atya, a programok koordinátora Vásárhelyi Dániel. Lelki
programok minden nap: keresztút, közös éneklés, imádságok, biblia-dráma, találkozás Székely János püspök atyával,
hivatás-tisztázó beszélgetés papnövendékekkel, szentségimádás és virrasztás...
A szálláshelyeen hálózsák és matrac (polyfoam) szükséges minden résztvevőnek. A teljes programra fejenként
19.000 Ft-tal kell kalkulálni, mely magába foglalja a szállások, a reggeli, napi egyszeri meleg és háromszori hideg
étkezés, valamint a csomagokat szállító kísérő kocsi költségeit is (a rövidebb időre csatlakozók költsége 4000 Ft/nap/fő).
A részvételi díjból egyéni elbírálás alapján kedvezmény igényelhető! A szállások befogadóképessége miatt legfeljebb 50
fő jelentkezésére lesz lehetőség.
Ha érdeklődik a rendezvény iránt, vagy szívesen részt is venne azon,
kérjük jelezze a tihanycursillo@gmail.com címen 2018. június 30-ig!
Válaszként elküldjük a jelentkezési lapot és a további részleteket!
Szeretettel várunk mindenkit: Darnai János atya (ifjúságpasztorációs irodavezető)
és Vásárhelyi Dániel projekt-koordinátor (+36 70 318 0726)

