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Már szinte hagyomány, hogy minden évben felkínálunk híveinknek egy zarándokutat.  
2007-ben Lourdes-ba, a keresztény világ legisPHUWHEE� ]DUiQGRNKHO\pUH�� D� 6]&]DQ\D�
„ fogadószobájába“ szeretnénk eljutni. Ott jelent meg 18 alkalommal egy szegény, de 
WLV]WDOHON&�J\HUPHNQHN��6RXELURXV�%HUQDGHWWQHN�D]�,VWHQ�$Q\MD�����-ban, hogy megtérésre 
szólító üzenetet hagyjon ránk. Lourdes-ba, Franciaország dél-nyugati részébe, a 
3LUHQHXVRN� OiEiQiO� IHNY�� NLV� YiURVNiED�pYHQWH� W|EE�PLOOLy�HPEHU�]DUiQGRNRO��KRJ\�KLWpW�
HU�VtWVH��E&QERFViQDWRW�Q\HUMHQ��EDMDLW�RUYRVROMD��PHJV]DEDGXOMRQ�EHWHJVpJHLW�O�� 
 

3URJUDP�
 
1. nap, szombat, június 2.: Reggel 7.00 órakor indulunk az ASTL-Reisen GmbH 
EXV]iYDO�� PDJ\DU� VRI�UUHO� D]� (OLVHQVWUDVVH-ból. A Lindau-Zürich útvonalon jutunk 
Franciaországba. Lyon-ba érkezünk a kora esti órákban. Miután elfoglaltuk szállásainkat, 
Fülöp Gergely atyával, a helyi magyar lelkésszel szentmisén veszünk részt, majd esti sétán 
a városban. Szállás 1 éjszaka Lyonban. 
 
2. nap, vasárnap, június 3.: A reggeli után továbbutazunk. Este érkezünk Lourdes-ba. 
6]REDIRJODOiV��YDFVRUD��OHKHW�VpJ�D�J\HUW\iV�N|UPHQHWHQ�YDOy�UpV]YpWHOUH�� 
Szállás 3 éjszaka Lourdes-ban. 
 
��� QDS�� KpWI��� M~QLXV� ��: Lourdes-L� SURJUDPXQNDW� UHJJHOL� HO�WWL� V]HQWPLVpYHO� NH]GM�N��
10.00 órakor végigjárjuk a Keresztutat. 17.00-kor részt veszünk a betegek megáldásán a X. 
3LXV]�I|OGDODWWL�ED]LOLNiEDQ��������IpU�KHO\���HVWH������-tól pedig a gyertyás körmeneten. 
Egyházközségi zászlónkat és jelvényünket is magunkkal visszük. 
 
4. nap, kedd, június 5.: 8.30-NRU�PDJ\DU� Q\HOY&� V]HQWPLVH� D� MHOHQpVL� EDUODQJQiO�� (EpG�
után meglátogatjuk a Bertharram-L� FVHSSN�EDUODQJRW�� (XUySD� HJ\LN� OHJOiWYiQ\RVDEE� -
barlangja 16 km-re van Lourdes-tól, valóban szép élmény minden látogatónak. Este újra 
csatlakozunk a gyertyás körmenethez és ezzel befejezzük utunk zarándoklati részét. 
 
5. nap, szerda, június 6.:  Hazaindulunk. Úti célunk Avignon, a pápák hajdani fogságának 
városa. Rómából ide menekült és itt székelt 7 pápa a 14. században. Még útközben meg-
nézzük a rómaiak által épített Pont du Gard aquaduktot. Szállás 1 éjszaka Avignonban. 
 
6. nap, csütör tök, június 7.��$�GpOHO�WWL�yUiNEDQ�YiURVQp]pV�KHO\L�LGHJHQYH]HW�YHO��NRUD�
délután pedig városnézés Marseill es-EHQ�XJ\DQFVDN�KHO\L� LGHJHQYH]HW�YHO��(VWH�1L]]D-ba 
érkezünk. Szállás 1 éjszaka Nizzában. 
 
 

7. nap, péntek, június 8.��$� KDUPDGLN� KHO\L� LGHJHQYH]HW�QN�PHJPXWDWja nekünk Nizza, 
Monaco, Montecarlo és San Remo nevezetességeit és elkísér bennünket utunk utolsó 
iOORPiViUD��HJ\�*pQRYD�HO�WWL�WHQJHUSDUWL��G�O�EH��Szállás 1 éjszaka. 
 
8. nap, szombat, június 9.: Reggeli után 8.00-kor indulunk haza. Milánó mellett elhaladva 
Svájcba jutunk. Az Alpokat a Nagy St. Bernardino-DODJ~WRQ� V]HOM�N� iW�� 5|YLG� SLKHQ�W�
tartunk Lichtensteinban, 15.00-kor Vaduzban hálaadó szentmisén veszünk részt, majd 
Lindaunál lépünk be Németországba. Este 20.00 körül érkezünk meg kiindulási helyünkre, 
az Elisenstrasse-ba.  
 

* * *    Programváltoztatás j oga fenntar tva!   * * *  
 
Utazás:  Modern, légkondicionált, WC-vel és konyhával ellátott autóbusszal (2006), 
HJ\V]HU�PDJ\DU�Q\HOY&��KiURP�DONDORPPDO�KHO\L��QpPHW�Q\HOY&�LGHJHQYH]HW�YHO� 
 
Elhelyezés: Egy- vagy kétágyas, zuhanyzóval, WC-vel ellátott szobákban, központi 
IHNYpV&�KRWHOEHQ� 
 
Részvételi díj:      550,-- ¼XUR 
Felár egyágyas szobára:   140,-- ¼XUR 
 
A részvételi díj – az ebédek kivételével – fedez minden költséget (szállás, reggeli , 
YDFVRUD��EHOpS�GtMak, borravalók, idegenvezetés, szállítás) az utazás folyamán.  
 
Fizetési feltételek: -HOHQWNH]pVNRU�� GH� OHJNpV�EE� február 11-ig 200,-- ¼XUy� HO�OHJHW 
kérünk. A részvételi díj többi részét ápr ili s 22-ig kell befizetni. Túljelentkezés esetén a 
befizetési sorrHQG�D�G|QW�� 
 
5HPpOHP��IHONHOWHWW�N�pUGHNO�GpV�NHW��6]HUHWHWWHO�YiUMXN�MHOHQWNH]pV�NHW��-HOHQWNH]QL�OHKHW��
missziónkon, vagy szentmisék után a sekrestyében. 
 
Menjünk mi is Máriához, ízleljük meg a hitet, a boldogságot, a csodát, amit csak ott 
találhatunk, LJ\XQN�D�J\yJ\tWy�IRUUiVYt]E�O��KRJ\�V]tY�QNHW-lelkünket tisztára mossuk.  
 
Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel 
 
München, 2006. december 3. 
 
       Merka János plébános, 

D�0DJ\DU�.DWROLNXV�0LVV]Ly�YH]HW�MH 
U.I . 
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