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Zarándoklat különvonattal Lengyelországba:  
Krakkó, Częstochowa és Ószandec 
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„Jót s jól! 
MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19. I/5. 

E-levél: missziotours@missziotours.hu;  
Tel.: +36205653258, +36205653228 

www.missziotours.hu; Engedélyszám: U-000829 
L-062730-11-különvonat 

A zarándoklat vezetői: Székely János, Majnek Antal és Tamás József püspökök, Bátor 
Botond pálos tartományfőnök. Fővédnök: Dr. Kövér László Magyar Országgyűlés elnöke 

Utazás: különvonat (max.: 700 fő), 2. osztályú, nosztalgia vagonokkal. 
Ellátás: félpanzió. Ószandec: agape. Első-második napra, visszaútra uticsomagot hozhatnak! 
Szállás: Częstochowa, II. János Pál Zarándokközpont (2 éj). 

1. nap: Találkozhatunk az indító szentmisén 15,30 órakor a Szent István Bazilikában vagy Bp. 
Nyugati pu-on. Szentmisét bemutatja Tamás József püspök és Bátor Botond pálos 
tartományfőnök. Budapest Nyugati pu. 10. sz. vágány: érkezők fogadása, részvételi jegyek 
kiosztása 17,00 órától, beszállás 18,00 órától. Indulás: 18,55. Krakkó: megérkezés 6,25 órakor. 

2. nap: KRAKKÓ (Kraków). Felvonulás a Barbakán mellett, a Flórián kapun keresztül (1307-ben 
épült, nevét Krakkó védőszentjéről, Szent Flóriánról kapta, ezen keresztül vezetett a király útja, a 
főtéren át a Wawelbe.) a Mária-templomhoz (Krakkó legszebb temploma, itt található, az 
egyedülálló, fából készült szárnyas oltár. Veit Stoss, nünbergi szobrász készítette, kinyitott 
állapotában Mária hat örömét, becsukva pedig, 12 fájdalmát jeleníti meg). Stanislaw Dziwisz 
bíboros és Krakkó város előljárói köszöntik a zarándokokat. Szentmise (8,30). Felvonulás a 
királyi útvonalon a Wawelbe, „ahol Lengyelország szíve dobog”. Wawel, Katedrális (11,00 óra). 
Főhajtás a magyar és a lengyel nép nagyjai előtt. BÁTHORY ISTVÁN sírjának megkoszorúzása, 
ima SZENT HEDVIG királynő sírjánál, koszorúzás, emléktábla megáldása. Koszorúzás a nemrég 
tragikus körülmények között elhunyt államfő Lech Kaczynski és felesége, valamint Jozef Pilsudski 
tábornok sírjánál. A továbbiakban a kialakított csoportokban városnéző séta. Gyülekező a 
főpályaudvaron 13,45 órától. Továbbindulás 14,55 órakor. Megérkezés: Czestochowába 17,43 
órakor. Autóbuszokkal, illetve a fiatalabbak gyalog felvonulhatnak a Kegyhelyhez, majd a mellette 
lévő szállásra megyünk. CZESTOCHOWA, Jasna Góra-i szentély és pálos kolostor (a lengyel 
nemzet lelki központja, ahová évente sok millióan zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Fekete 
Madonna égi közbenjárását kérve. Magyar alapítású Pálos Kolostor (rendalapító: BOLDOG 
ÖZSÉB) és világhírű zarándokhely. Szállás elfoglalása. Vacsora. Ünnepélyes bevonulás (20,30 
óra) a częstochowai Fekete Madonna (Matka Boska Częstochowska) kegyképhez. Esti ima, apel 
(21,00) lengyel és magyar nyelven a Kegykápolnában. Virrasztási lehetőség egyénileg. 

3. nap: CZESTOCHOWA: Jasna Gora. Reggeli után gyónási lehetőség a WIECZERNIK 
udvarban (8,30-tól). Kegyhely pálosok általi bemutatása (9,30 óra, KORDECKI terem). A Kolostor 
megtekintése egyénileg. 12,00 órakor ünnepélyes szentmise és felajánló ima a 
Kegykápolnában (Magyar Televízió /MTV/ felveszi). Szabadprogram (menü, ebéd rendelhető 
egyénileg a vonaton). 15,30 órától Keresztút. Szabadprogram, vacsora (másnapi hideg reggeli 
kiosztása). 20,00 órától esti ima, rózsafüzér. Kegykép másolatának átadása a hazahozó 
zarándokoknak. Kísérő két pálos testvér. 

4. nap: 4,00 órától tea kiosztása, illetve kávé vásárolható. Elköszönés. Levonulás a pályaudvarra. 
A vonat indulása 5,30 órakor. Tarnow, pályaudvar 9,47 óra. Átszállás vonatpótló autóbuszokra 
(pályaátépítés miatt), utazás Ószandecbe, megérkezés 11,20 órakor. ÓSZANDEC (Stary Sacz): 
kb. 5 órát töltünk itt! A zarándokok ünnepélyes fogadása. Helyi Fúvószenekar (himnuszok), 
Polgármester beszéde. Átsétálunk az 1999-ben felállított székelykapu alatt. Klarissza Kolostor 
és Bazilika udvara. Elvonulás Szent Kinga sírja előtt, főhajtás és ima. Emléktábla megáldása. 
Szabadtéri szentmise (12,30 óra). (ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA: Magyarország, 1224. +Stary 
Sacz (Ószandec), Lengyelország, 1292. július 24. Szent Kinga kiemelkedő láncszeme annak a 
több évszázadra terjedő barátságnak, amely a keresztény lengyel és magyar nép között 
szövődött.). Elsétálunk Szent Kinga forrásához. Sétánk végén megérkezünk a II. János Pál 
Központhoz. Közös program az ekkor Ószandecben zajló nagyszabású ifjúsági találkozó 
résztvevőivel. II. János Pál Múzeum megtekintése. Agape, majd elköszönés lengyel barátainktól. 
Visszaülünk a vonatra. Továbbindulás 16,24 órakor. Hazautazás. Leszállási lehetőség: Kassa 
(20,57 óra), Miskolc (22,31). Megérkezés Bp.-nyugati pu.: 1,03 óra. 
Részvételi díj: 32.900 Ft/fő (4, 5 ágyas szobákban, fürdő, WC a folyosón); 39.900 Ft/fő 
(elhelyezés 2, 3 ágyas fürdőszobás szobákban). Az ár a szállás mellett tartalmazza még a 
vonatos utazás költségét, a félpanziós ellátást (vacsora, reggeli), a BBP utasbiztosítást és a 
csoportvezetést. 


