
Hasznos információk 

Autóbuszok 

Az egyházmegyei zarándoklaton résztvevő valamennyi autóbusz idén is kap egy sorszámot, amelyet a 

csoportvezetők kiragasztanak az autóbusz első szélvédőjére. Ezt a számot kell a zarándokoknak 

megjegyezniük, hogy a zarándoklat végén megtalálhassák a hazafelé induló autóbuszt.  

A jelentkezési határidő lezárultakor a bejelentett zarándokok száma meghaladta az 1500-at, akik 

javarészt autóbusszal, több kisbusszal és személyautóval indulnak el a zarándoklatra. Ez viszont azt is 

jelenti, hogy a zarándokok és az autóbuszok nagy száma miatt fokozott figyelemre és türelemre lesz 

szükség minden zarándok részéről. A kápolnához személygépkocsival nem lehet felmenni! Ezért a 

temetőhöz vezető Örökzöld utcába autóval behajtani TILOS! Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak a 

helyszínen lévő önkéntesekhez!  

Megérkezés 

A zarándokcsoportok és az egyéni zarándokok két helyszínre érkezhetnek. Mindkettő jelentősebb 

távolságra van a zarándoklat céljától, így az utolsó szakaszt gyalogosan kell megtenni.  

Gyalogos helyszínek: 

Szentgotthárd-Máriaújfalu: gyülekezési hely a kápolna, amelyben Boldog Brennekr János utolsó 

szentmiséjét bemutatta. A zarándokok a kápolnánál szállhatnak ki az autóbuszokból, amelyeket a 

rendezők elirányítanak majd a belvárosban az autóbuszok számára kijelölt utcákhoz. A gyalogos 

zarándoklat innét 9 órakor indul Székely János megyéspüspök vezetésével. A gyalogos táv kb. 4 km.  

Szentgotthárd-Rábaketthely: gyülekezési hely a Brenner János tér. A zarándokok itt szállhatnak ki az 

autóbuszokból, amelyeket ezt követően a szervezők a belvárosban kilejölt utcákra irányítanak. A 

gyalogos zarándoklat 9 órakor indul a Jó Pásztor kápolnához, Császár István általános helynök 

vezetésével. A táv kb. 2 km.  

Mit vigyünk magunkkal?  

Megérkezésünkkor fontos, hogy az autóbuszt az időjárásnak megfelelően felöltözve hagyjuk el. 

Táskánkban mindenképpen legyen ott a zarándokkönyv, amely a hasznos információk mellett az 

imádságokat és az énekeket is tartalmazza. Mivel egész nap a szabadban leszünk, így szükséges a 

réteges öltözet, a sapka és a naptej is.  

Ülőhelyek, székek vagy padok nem lesznek, így kérjük, hogy mindenki hozzon magával  

zarándokszéket. Fontos, hogy az autóbuszból minden szükséges holminkat magunkkal vigyük, mert az 

autóbuszok nem lesznek napközben elérhetőek.  

Program:  

9.00 - Gyalogos zarándoklat Szentgotthárd-Máriaújfalutól a Jó Pásztor kápolnához.  

Vezeti: dr. Székely János megyéspüspök  



9.00 - Gyalogos zarándoklat a Szentgotthárd-rábakethelyi templomtól a Jó Pásztor kápolnához  

Vezeti: Császár István általános helynök  

9.45 óra - Boldog Brenner János Nevelési Központ diákjainak műsora a Jó Pásztor kápolnánál  

10.30 - Szentmise a kápolnában és Boldog Brenner János ereklyéjének elhelyezése  

12.00-13.30 – Szabadprogram, ebéd  

13.30 - választható programok:  

- szentségimádás a rábakethelyi templomban  

- vezetett imaóra a Jó Pásztor kápolnánál  

-  rövid közös imádság a zsidai emlékkeresztnél  

14.20 - Zenés ifjúsági dicsőítés  

15.00 - Májusi ájtatosság 

A korlátozott számú parkolóhely miatt az autóbuszok növekvő sorszám szerint, több turnusban 

fognak hazaindulni. Az indulás pontos helyét és időpontját a csoportvezetők fogják ismertetni.  

A helyszínen LED falas kivetítésen keresztül lehet követni a szentmisét és a Jó Pásztor kápolnában 

történő programokat. 

Gyóntatás 

Minden zarándokút célja, hogy ne csak fizikailag, hanem lelki utat is bejárjunk. Ennek a tisztulás 

útjának a legkifejezőbb állomása lehet a szentgyónás elvégzése. Célszerű már otthon készülni erre. 

Útközben is lehet lelkiismeret-vizsgálatot tartani.  

A kápolna környékén a kijelölt helyeken a szentmise kezdetéig lesz gyóntatás. Ezt követően a szabad 

időnkben tudunk egy-egy lelkipásztort megkérni. A zarándokok nagy száma miatt érdemes a 

szentgyónásokat otthon vagy akár útközben elvégezni.  

A szertartások idején 

A zarándoklat idején különleges módon is ügyeljük az imádságos légkörre. Mobiltelefonunkat még a 

szertartások kezdete előtt kapcsoljuk ki.  

Wc, vízvétel 

Mobil WC-k lesznek a kápolna mögött és a buszok állomásain. Vízvételi pont a temetőnél. Kérjük, 

hogy mindenki gondoskodjon magának elegendő ivóvízről. Vendéglátó egység a területen nem lesz! 

A kápolna mellett a Karitász sátránál lehet még frissítőt vásárolni. 

Ajándék 

Amennyiben szeretteinknek vagy magunknak szeretnénk emlékként kegytárgyakat vásárolni, azt 

megtehetjük a Martinus Kiadó és az Egyházmegyei Karitász sátrainál.  



Hazaindulás 

A szervezők az autóbuszokat a Vakarcs Kálmán utcába és annak környékére irányítják. A program 

végén a zarándokok Zsida felé indulhatnak el és a belváros irányába való rövid gyaloglás után érhetik 

el az autóbuszokat. A további információkat a zarándoklat során folyamatosan közölni fogjuk.  

Egyéb információk 

Egészségügyi biztosítással az Országos Mentőszolgálat 10 és 16 óra között áll a zarándokok 

rendelkezésére. Vigyázzunk arra, hogy semmilyen szemetet ne hagyjunk magunk után, bárhol is 

legyünk.  

 

 

 

 


