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Csíksomlyói zarándoklat
vonattal Budapestrıl, a Pünkösdi Székely Gyorssal
2010. május 21-tıl 24-ig
A pünkösdszombati zarándoklat Csíksomlyóra ısi szokás. Elsıdleges célja a
Boldogságos Szőz Mária tisztelete, immár 567 éve (1442-tıl). Mint zarándoklat
– egyúttal – bőnbánati gyakorlat is. Az út fáradalmának, a nagytömeges zsúfoltságnak, a nap hevének türelmes elviselése által vezekel a keresztény ember
személyes bőneiért. Az imádságban, a közös szentmiseáldozatban való
részvételben, szentgyónásban, szentáldozásban megtisztul a lélek, felmagasztosul hitben és emberi mivoltában.
Az 1989-es változások után egyre nagyobb tömegeket mozgat meg a
csíksomlyói pünkösdi búcsú. A magyarul beszélı katolikusok évi zarándoklatai közül ez a legnépesebb tömegmegmozdulás napjainkban.
2003-ban missziónk 48 tagja már részt vett a csíksomlyói búcsún. Szeretnénk
hagyományt teremteni: Egyházi közösségünk minden 7. évben részt vesz a
csíksomlyói pünkösdi búcsún.
2010-ben csatlakozunk a Budapestrıl induló Pünkösdi Székely Gyorshoz. 60
személynek már foglaltunk helyet.

Program
1. nap, 2010. május 21., péntek
Találkozó: 06.00 órakor Budapest-Keleti pályaudvar, a különvonatnál.
(Figyelje a pályaudvar központi utastájékoztató tábláját, amely jelzi, hogy a
vonat hányadik vágányról indul.) Jelentkezés a vonat végén található utasfogadó pultnál. Felszállás a vonatra.
Indulás: 6.45 órakor.
További felszállási lehetıségek: Szolnok, Püspökladány.
Érkezés a határra (Biharkeresztes-Biharpüspöki) a déli órákban, majd indulás
tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye) – Kalotaszeg – Kolozsvár –
Szamosújvár – Dés – Déda – Gyergyószentmiklós – Csíkrákos – Csíkszereda
útvonalon.
Szállás: Csíksomlyón, Nárcisz-panzió (600 m-re a kegytemplomtól)
Este keresztút.

2. nap, május 22., szombat
Reggeli után indulás gyalog egyházközségi zászlónkkal, missziónk logójával a
szentmisére. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-somlyó közötti nyeregbe, ahol
több százezer zarándok társaságában a Makovecz Imre tervezte színpadon
felállított oltárnál részt veszünk a 12.30-kor kezdıdı szentmisén.
Szentmise után estebéd a panzióban.
Este alkalom adódik egyénileg meglátogatni a Csodatévı Szőz Mária szobrot a
csíksomlyói kegytemplomban, vagy részt venni a csángó szentmisén.
3. nap, május 23., vasárnap
Reggeli után indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az Ezeréves
határhoz.
Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóvész – Gyimesközéplok – Gyimesbükk, a
történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük a
Rákóczi vár romjait, és a vár tövében, az ezeréves határon álló, felújított, 30.
számú MÁV ırházat (a MÁV egykoron legkeletibb ırháza), ezt követıen részt
veszünk a kontumáci kápolna elıtt celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Felcsíkba. Estebéd a panzióban.
4. nap, május 24., hétfı:
Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra. A különvonat a Gyergyószentmiklós – Déda – Dés – Kolozsvár – Nagyvárad útvonalon haladva ér a határra.
Magyarországon leszállás céljából megállás Püspökladányban és Szolnokon.
Érkezés Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban.
Részvételi díj: (vonatjegy, szállás félpanzióval) 230,00 €uro, amely befizethetı
személyesen missziónkon vagy szentmisék után a sekrestyében, ill. átutalható a
következı kontóra:
Arpad Mekker, SSKA, KontoNr.: 240268052, BLZ 720 500 00
(IBAN: DE90 72050000 240268052; BIC: AUGSDE77)

A költıpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a romániai árszínvonal
megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni.
A vonatba sorolva étkezı-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetıség van
könnyő ételek, illetve üdítık elfogyasztására.
Jelentkezés: minél elıbb, legkésıbb november 29-ig missziónkon vagy
szentmisék után a sekrestyében 150,- €uro elıleg befizetésével.
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