
CZĘSTOCHOWAI ZARÁNDOKLAT 
2023. ÁPRILIS 21–23. (PÉNTEK–VASÁRNAP) 

A częstochowai Jasna Gora pálos kolostor Lengyelország legfontosabb kegyhelye – megannyi magyar 

vonatkozással: Nagy Lajos király alapította 1382-ben, és máig a magyar alapítású pálos rend üzemelteti. Itt 

található a híres Fekete Madonna-kegykép, Lengyelország, sőt a lengyelség egyik legfontosabb műkincse. 

Jelentőségét szépen mutatja, hogy megannyi másolata előtt imádkozhatunk a szegedi alsóvárosi ferences 

templomtól kezdve egészen Csíksomlyóig. 

Három napos zarándoklatunkon megismerkedünk Jasna Gorával, a Fényes-heggyel, és megpróbáljuk megfejteni 

a kegyhely lelkiségének titkát, hogy lelkileg feltöltődve és új ismeretekkel és élményekkel gazdagodva 

térhessünk haza. 

 

PROGRAM 

ÁPRILIS 21., PÉNTEK  

Kora reggel buszra szállunk a Piac téren, és észak felé indulunk. A nap jó részét a buszban töltjük (kb. 10 óra + 

néhány pihenő), így napnyugta előtt nem sokkal érkezünk a dél-lengyel iparvárosba, Częstochowába. Elfoglaljuk 

szállásunkat és elfogyasztjuk a vacsorát, majd átsétálunk a kolostorba, ahol a hívek minden este 9-kor 

elmondják az apel imádságot a Szűzanya a képe előtt. 

  



ÁPRILIS 22., SZOMBAT  

A mai napot teljes egészében a kolostorra szánjuk. Lesz többek között: 

• egy vezetés magyar tolmácsolással (kb. 2 óra) 

• szentmise Péter atya által 

• sok szabadidő, amit ki-ki saját lelki, kulturális és egyéb vágyai szerint tölthet ki: 

• vissza lehet térni imádkozni a kegykép kápolnájába, a bazilikába vagy a lengyel nemzeti kápolnába, 

• megtekinthetjük a lovagtermet vagy a múzeumokat (kincstár, fogadalmi tárgyak múzeuma, Jasna 

Góra 600 éve múzeum, Jasna Góra múzeum, reneszánsz lovagterem, könyvtár) 

• szép időben fölmászhatunk a harangtoronyba (170, illetve 300 lépcső, lift nincs) 

• sétálhatunk a kolostorerődben, kimehetünk a bástyákra vagy a kolostort körülölelő parkba, 

korzózhatunk a kolostorhoz vezető széles egyenes sétálóutcán (Henryk Sienkiewicz sugárút, 

később Boldogságos Szűz Mária sugárút), 

• vásárolhatunk emlék- és kegytárgyakat, 

• megebédelhetünk. 

ÁPRILIS 23., VASÁRNAP  

Reggeli után hazafelé indulunk. Ha nagyon jól haladunk, esetleg megállhatunk Wadowicében, Szent II. János Pál 

pápa szülővárosában vagy a hozzá közeli Kalwaria Zebrzydowskán (UNESCO világörökség), amely egy rendkívül 

érdekes létesítmény: Jeruzsálem 17. századi „másolata” Jézus keresztútjának számtalan helyszínével és Mária 

életéből vett eseményeket megörökítő kápolnákkal; a lengyel pápa is sokat és szívesen időzött itt. 

A forgalomtól és a megállóktól függően este érünk haza, Pomázra. 

UTAZÁSI CSOMAG  

BENNE FOGLALTATIK AZ ÁRBAN  

• Utazás különbusszal 

• Szállás egy kellemes szállodában a kegyhelytől pár perc sétatávolságra  

(2 ágyas szobák saját fürdőszobával) 

• Reggeli és vacsora (félpanzió) 

• Vezetés a kolostorban magyar tolmácsolással 

• Csoportvezetés, szükség szerint fordítás 

• Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás 

NINCS BENNE AZ ÁRBAN…  

• …ami fönt nincs felsorolva, például ebéd, esetleges belépőjegyek, kegytárgy, kávé, képeslap stb. 

COVID19-ELŐÍRÁSOK  

Az Európai Unióban, így Lengyelországban is szabadon lehet utazni, semmiféle előírás (oltottság, 

maszkhasználat stb.) nincs érvényben, s reméljük, nem is lesz. 

ÁR  

150 000 Ft/zarándok 


