
 

 

Krisztusban Szeretett Zarándok Testvéreim! 

Istennek legyen hála, az elmúlt évben módunk volt több zarándokúton is részt venni. A magyarországi 
zarándokhelyeken kívül megismerkedhettünk már Csíksomlyóval, Mariezellel, Rómával, 
Lengyelországgal is.  
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2020. évben ismét, az egyik legismertebb zarándokhelyet 
szeretnénk megtekinteni, katolikus egyház központját, a pápa székhelyét, az örök várost, Rómát.    
A zarándokút hosszú körültekintő szervezést igényel, így előzetes tájékoztatást nyújtunk zarándok 
testvéreinknek, hogy idejében felkészülhessenek az utazásra, illetve időben tudjuk, hány résztvevőre 
számíthatunk. 
Utazásunk hosszú utazást igényel, a Rómában való tartózkodás költségesebb, mint az eddigi 
zarándokutak, ezért a költségek is magasabbak lesznek az előző költségeknél. A tervezett költség 
tartalmazni fogja az oda és visszautazás, valamint a városban való közlekedés költségét, a 
szállásköltséget, reggeli illetve a vacsora árát, valamint az előre tervezett múzeumlátogatások 
belépődíját. 
Utazás nagyböjti időben, március második hetére terveztük. 
Istennek legyen hála, az idei évben is nagy érdeklődés övezi zarándokutunkat, ezért kérem önöket, 
amennyiben szeretnének részt venni a zarándokúton, úgy jelentkezési lapjukat mielőbb pontosan 
kitöltve juttassák vissza a plébánia hivatalba. 
 
Az utazással kapcsolatos részletes információk: 
 
Utazás: Különjáratos autóbusszal 
 
Indulás:  2020. március 8. vasárnap 14:00 órakor   

Bánhida, Római Katolikus Plébánia  
Kérünk mindenkit, hogy az indulási helyre való eljutását oldja meg, mert nincs 
módunkban több megállóhelyen felvenni az utasokat. 
 

Zarándokutunk minden eddiginél hosszabb utazást igényel – mintegy 1300 km-t utazunk Rómáig. 
Terveink szerint ezt az utat kb. 20 óra alatt tudjuk megtenni abban az esetben, ha a megállók számát a 
lehető legkevesebbre szorítjuk, és igyekszünk minél kevesebb időt tölteni egy- egy megállóban. Útközben 
nevezetességek, látnivalók megtekintésére nincs mód, csak a szükséges egészségügyi pihenőket tartjuk. 
 
Szállás:    Villa Mater Redemptoris Róma  
 
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek fenntartásában működő zarándokház. Egyszerű, 1-2-3-4-5 ágyas 
szobák saját, illetve közös fürdőszobával. Minden szobában van mosdókagyló, illetve az ebédlőben 
közös hűtőszekrény található.  
 
Az autóbusz nem tud a szállásig elvinni bennünket, mert az épület egy szűk, kanyargós, igazi olasz 
utcában van, ahol nem fér el az autóbusz, így megérkezéskor poggyászainkkal rövid gyaloglás után 
érjük el a szállást. 
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Ellátás:    Egyszerű reggeli (péksütemény vaj, sajt, lekvár, tea, tej, kávé, kakaó). Vacsorát egy 
közeli étteremben fogunk enni (a zarándok házban erre nincs mód)   

 
A napközbeni étkezéséről mindenki maga gondoskodjon. Vagy a városban vásárol magának hideg 
élelmet, vagy otthonról hoz alapanyagot, és szendvicset készít magának. A városban nem lesz arra idő, 
hogy étteremben meleg ételt fogyasszunk, ezért hideg élelemmel oldható csak meg az étkezés. 
 
Hazautazás: 2020. március 12-én a kora reggeli órákban indulunk, várhatóan másnap a hajnali 
órákban érkezünk.  
Leszálláskor is egységesen a Bánhida Plébánia előtt száll le mindenki, mert nincs mód arra, hogy 
útközben a csomagokat kipakoljuk. 
 
 
Tervezett programok: 
 

1. nap: (március 8. vasárnap) 
• 14:00 órakor indulás a Bánhida Plébániától (Puskin Művelődési Ház parkolójából). 
• Utazás - csak nagyon szükséges esetekben, az út folyamán előre láthatólag maximum 3 

alkalommal állunk meg. Ez is kb. 4 óra állást jelent, mire mindenki végez a mosdóban. 
 

2. nap: (március 9. hétfő) 
• Érkezés előre láthatólag 10 – 11 óra környékén 
• Szállás elfoglalása 
• Rövid pihenő 
• Colosseum,  
• Foro Romano, Palatino  
• Vacsora az étteremben 
• Esti beszélgetés 

     3. nap: (március 10. kedd) 
• 6:30 reggeli 
• 7:00 indulás a városba – reggeli előtt mindenki készítsem magának szendvicset a 

napközbeni étkezéshez. Reggeli után azonnal indulunk. 
• 8:00 Magyar nyelvű szentmise a Szent Péter Bazilika Magyarok Kápolnájában 
• Szent Péter Bazilika, pápák sírja  
• Szent Péter tér  
• Vatikáni Múzeumok  
• Angyalvár  
• Spanyol lépcső  
• Visszamegyünk a szálláshelyre 
• Vacsora az étteremben 
• Kötetlen beszélgetés a szálláson 

 
4.nap: (március 11. szerda) 

• 7:00 szentmise a zarándokház kápolnájában 
• 7:30 reggeli 
• 8:00 indulás a városba (legkésőbb 8 órakor el kell indulnunk  
• Pápai audiencia (ezen a napon az előzetes egyeztetés szerint, ha a Szentatya Rómában 

tartózkodik, és audienciát tart, melyre belépőjegyet igényeltünk. Az audiencia során a 
Szentatya körbesétál a hívek között, majd köszönti a megjelenteket – az előre 
bejelentkezőket, mint mi, név szerint is köszönti – felolvassák az Evangéliumot, a 
Szentatya mond egy katekézist, közösen – mindenki a saját nyelvén – elimádkozzuk a 
Miatyánkot, és pápai áldásban részesülünk. Az előre megvásárolt és nálunk lévő 
kegytárgyakra - rózsafüzér szentkép stb- a pápai áldás érvényes 



• Piazza Navona  
• Pantheon  
• Piazza Venezia    
• Trevi-kút  
• II.Vittorio Emanuel emlékmű  
• Lateráni Szent János Bazilika 
• Visszamegyünk a szálláshelyre 
• Vacsora az étteremben 
• Kötetlen beszélgetés a szálláson 

 
 
5.nap: (március 12. csütörtök) 
 

• 6:30 reggeli 
• 7:00 indulás haza 
• Utazás (csak nagyon szükséges esetekben, az út folyamán előre láthatólag    

                        maximum 3 alkalommal állunk meg. 
• Érkezés előre láthatólag hajnali 3-4 óra környékén 

 
Minden nap sokat fogunk gyalogolni. Egy – egy látnivaló között nincs nagy távolság, illetve útközben is 
sok látnivaló van, ezért nem érdemes, sok helyen nem is lehetséges tömegközlekedéssel menni. 

 
 
A sűrű programból látható, hogy sem egyéni programra, sem nagyobb vásárlásra idő, lehetőség nem 
lesz. Minden nevezetesség előtt árulnak emléktárgyakat, kegytárgyakat, (ezeket a külső helyeken 
érdemesebb megvásárolni, mint a belvárosban) ezt az adott időben igyekezzünk megvásárolni, illetve 
kérek mindenkit, hogy az adott időre a megbeszélt helyen legyen, mert az esetlegesen előre bejelentett 
programjaink a késés miatt elmaradhatnak – ha előre bejelentett időpontra megyünk a múzeumba, 
később már nem lesz érvényes a megvásárolt jegyünk - nem jut idő a nevezetességek megtekintésére 
 
Szükséges felszerelések: 
 

• Rózsafüzér, imakönyv 
• Útlevél, vagy új típusú személyi igazolvány /indulás előtt mindenki pontosan ellenőrizze az 

útlevél érvényességét, és azzal az úti okmánnyal utazzon, amit a jelentkezési lapon bejelölt/ 
• Egészségügyi kártya fénymásolata 
• Gyógyszer / fájdalomcsillapító, szükség esetén daedalon, aki rendszeres gyógyszerszedő, a saját 

gyógyszerét hozza/ 
• Pénz.  Rómában a hivatalos fizetőeszköz az euro, ennek ismeretében a költőpénzről itthon 

mindenki maga gondoskodjon.  
• Úti élelem, innivaló. (Az ott tartózkodás alatti napközbeni élelemről és a hazafelé útra száraz 

élelemről mindenki maga gondoskodjon.) 
• Kényelmes ruházat, gyaloglásra alkalmas cipő (sokat fogunk napközben gyalogolni), esernyő, 

esőkabát. Az ottani időjárás februárban átlagosan 10-15 fok, néhány fokkal melegebb, mint az 
itteni, de számítani lehet csapadékra, ezért esernyő, vagy esőkabát mindenképpen szükséges. A 
sétához, praktikusabb az esőkabát, mely esetleg a csomagot is védi. 

• Utasbiztosításról mindenki maga gondoskodik.  
Sok bankkártyához tartozik egész éves biztosítás, illetve a biztosítás összege korosztályonként 
változó, ezért mindenki a saját számára rendezze a biztosítást.  
 

 
 
 



Várható költség: 
 

Az utazás végösszege várhatóan:  250 euró + 40.000,-Ft/ fő lesz.  
(az esetleges változásokat a még nem pontosított részletes költségek változása indokolhatja) 
Ez az ár tartalmazza az oda-vissza út (Kb. 2600 km, autópálya díj, parkolás, behajtási engedély, 
sofőrök), a szállás (3 éjszaka reggelivel),3 meleg vacsora, a helyi közlekedés, illetve a tervezett 
múzeumi belépők díját. 
Amennyiben valaki az indulás előtt visszamondja a jelentkezést és helyére új személy nem 
jelentkezik, úgy a 35.000 Ft befizetett díjat nincs módunk visszafizetni. (Az útiköltség kevesebb 
személy részére is ugyanannyi, így a többi résztvevő számára ez estben növekednének a 
költségek). 
A részvételi díjat legkésőbb 2020. március 1-ig kérem mindenki fizesse be. 
 

A program a rendelkezésre álló idő alatt sűrű, egész napos városnézést, gyaloglást igényel. Az 
idegenvezetői feladatokat személyesen látom el, látnivalókat magam mutatom be.  
 
Az út során, több programon veszünk részt, mely időhöz kötött, ezért kérek mindenkit, hogy a 
megbeszélések alapján az érkezési, találkozási időpontokat pontosan tartsák be, hogy módunk legyen 
minden tervezett programon részt venni. 
 
Az utazás körültekintő szervezést, sok apró részlet egyeztetését igényli. Ezért kérek minden zarándok 
testvéremet, hogy a most kiküldött jelentkezési lappal jelezze részvételi szándékát, és azt pontosan, 
hiánytalanul kitöltve juttassa vissza legkésőbb 2020. február 16-ig a plébániára. Felhívom a 
figyelmet, hogy a résztvevők száma maximum 45 fő lehet (nincs több hely a szálláson), ha a férőhelyek 
elfogytak, nincs módunk több jelentkezés elfogadására. 
 
Ha valakinek egyéb kérdése, észrevétele, problémája adódna, a 06-30-606-14-47 telefonszámon 
bármikor elérhető vagyok, s készséggel adok felvilágosítást, valamint ezen a telefonszámon a 
zarándoklat alatt is elérhető leszek. 
 
Felkészüléshez kívánok mindenkinek jó egészséget, s kérem Isten áldását, hogy zarándoklatunkról mély 
lelki értékekkel, s élményekkel gazdagon térhessünk haza 
 
 
 
Imádságos szeretettel: 
 
 
 
 
                           Gedő Attila 
                             Plébános 
 
 
Tatabánya, 2020. január 15. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Róma  2020.március 8-12. 
 

 
 
Név :……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Leánykori név.……………………………………………………………………………………………... 
 
 
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………………… 
 
 
Útlevél/utiokmány  száma (Amit az utazás során használni fog!)…………………………................... 
 
 
Utiokmány érvényességi ideje:…………………………………………………………………………… 
 
 
Lakcím/telefonszám:……………………………………………………………………………………… 
 
 
Befizetett előleg:……………………………………………………………………………….................. 
 
 
Kivel szeretne együtt utazni (egy helyen ülni a buszon): 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kivel szeretne egy szobában aludni? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
    
  
 
 
       ……………………………………….. 
         Aláírás 
Tatabánya, 2020………………… 
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