
Rózsák terei 
Görögök

Zarándoklata

Zarándoklat a festői 
Tokaji Borvidéken át 

Máriapócsra
Augusztus 13-15. 

A Zarándoklatot Ft. Dr. Jaczkó Sándor atya 
vezeti

Részletekért keresse a megbízott szervezőt, 
Ft. Dr. Lakatos Péter atyát

Tel: 30/5612304

lakatospeter82@gmail.com

„A bor vidámság és öröm a 
szívnek, ha kellő időben s 
megfontoltan isszák.”

Sir 31, 28

„Siessünk buzgón az 
Istenszülőhöz…”

(Paraklisz tropár
részlet) 



Augusztus 13.  (első nap)
8:15-8:45 érkezés a Rózsák terei Görögkatolikus
Templomhoz, csomagok elhelyezése. A parókián lehetőség
van az indulás előtti vizesblokk használatára.

8:50 rövid imádság a templomban, amelyben a Szentlélek
Isten segítségét kérjük zarándokutunkra.

9:00 helyek elfoglalása, majd indulás

Az elindulást követően Dr. Jaczkó Sándor parókus atya
röviden köszönti a zarándokokat. Ezt követően az
Istenszülő közbenjárását kérjük a Paraklisz szertartásában,
ezért kérjük, hogy akinek van Énekes könyve, vagy Emeljük
fel szívünket c. imádságos könyve, az hozza el magával.
Mindemellett a zarándoklaton végzett szertartások szövege
külön is ki lesz nyomtatva.

10:45 Megérkezünk első célállomásunkhoz, a mezőkövesdi
Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Templomhoz,
amelyet Ft. Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye
püspöke szentelt fel tavaly július 11-én. A bizánci stílusban
épült templomot Ft. Demkó Balázs parókus atya mutatja
be. A templom bemutatását követően a VI. imaórát
végezzük.

11:45 Folytatjuk zarándokutunkat a festői, dinamikusan
fejlődő Szerencs felé. A város a tokaji borvidék része,
pontosabban a Hegyalja és a Zempléni-hegység kapuja. A
monda szerint a Szerencs nevet Árpád fejedelem adta a
városnak, amikor az Árpád-hegyen ezt mondta: „Ma ád
(ebből származik Mád neve) Isten szerencsét (Szerencs) e
tájon (Tállya) Ond (Ond) és Tarcal (Tarcal) vezéreknek.”

13:00 – tól Ebéd a szerencsi Zalán Restaurant &
Catering Étteremben
16:00 – 17:30 Impozáns borkóstolón veszünk
részt a Tokaji Borvidék nagy múltú
borászatában, a Bodrogkisfaludon található
Hangavári Szőlőbirtok és Pincészetben. A
Hudácskó család 1975 óta foglalkozik
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Jelenleg 14
hektár saját területtel rendelkeznek
Bodrogkisfalud térségében. Az első osztályú
területeken szigorú hozamkorlátozással és késői
szürettel céljuk magas puttonyszámú aszúk és
nagy szárazborok készítése.
19:00 A nemes bor kóstolása után visszatérünk
Szerencsre, ahol megvacsorázunk a szerencsi
Zalán Restaurant & Catering Étteremben.
A vacsorát követően elfoglaljuk szálláshelyünket
az elegáns Szerencsi Görögkatolikus
Kollégiumban. Első napunkat fakultatív esti
imádsággal zárjuk.

10:45 indulunk tovább a Szikszótól a 13 km-re
lévő Csobádra
11:15-től Ft. Kovács Endre parókus atya
mutatja számunkra a csobádi templomot. A
csobádi templomban elvégezzük a VI. imaórát
13:00 ebéd a nem régiben megnyílt
Göncruszkai Református Gyülekezet, „Tejjel
Mézzel” nevet viselő éttermében
15:00 A 8 ha termő szőlőterületen dolgozó
tállyai Rózsa Pincészetben borkóstolón
veszünk részt. A területre jellemző 2 száraz, 2
édes és egy 1 aszút fogunk megkóstolni.
18:30 vacsora a szerencsi Zalán Restaurant &
Catering Étteremben
21:30 fakultatív vecsernyét végzünk, amelyben
hálát adunk zarándokutunk második napjának
kegyelméért.

6:30 Indulás Nemzeti Kegyhelyünkre,
Máriapócsa. A hideg élelmet (3 db laktató
szendvics+ital) mindenki megkapja, amit a
buszon elfogyaszthatunk.
8:30 Megérkezünk Máriapócsra. Az
autóbusztól közösen vonulunk fel a Pápa térről
a Kegytemplomhoz. A Kegytemplomban
egyénileg lehetőségünk van értetkőzésre,
illetve elvégezhetjük búcsúi szent gyónásunkat
is.
11:00 Búcsúi Szentliturgia, amely előre
láthatólag 12:45-ig tart majd. A liturgiát
követően a Zarándokházban ebédelünk meg.
14:30 találkozunk a II. János Pál Pápa téren a
busznál és indulunk Kállósemjénbe, ahol
megtekintjük a Kállay Kúriát, illetve az
autótörténeti kiállítást is.
Előreláthatólag 19 óra magasságában érkezünk
vissza a Rózsák terére.

A három napos zarándok út, amely a teljes
ellátást tartalmazza (viteldíj, étkezés, szállás,
borkóstolók, belépők)

35. 000 HUF

Augusztus 14. (második nap)
6:30-tól Szent Liturgiát végzünk a
szálláshelyünktől 100 m-re található Az
Istenszülő Elhunyta címünnepre szentelt
görögkatolikus templomban, amelyen fakultatív
módon vehetünk részt
7:15-8:00 svédasztalos reggeli a 
szálláshelyünkön
8:15 indulás Ongára, ahol megtekintjük a 2021.
június 26-án Atanáz püspök úr által felszentelt
görögkatolikus a templomot. A templomot Ft.
Papp Zoltán atya mutatja be számunkra. Ezután
az I. imaórát elvégezzük az újonnan felszentelt
templomban. 9:15-kor tovább indulunk az
Ongától 10 km-re fekvő Szikszóra.
9:45-től Béresné Tóth Szilvia tisztelendő
asszony mutatja be számunkra a 2018-ban
felszentelt szikszói templomot. A bemutatást
követően elvégezzük az III. imaórát.

Augusztus 15. (harmadik nap)
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