
Bérmálkozókkal Szécsényben és Szentkúton 2017. 
 

mikor? mit csinálunk?     hol?     kinek a segítségével?  
 

2017. január 14., szombat: 
1400-1600 indulás Esztergomból, érkezés Szécsénybe       Fr. Barnabás és Fr. István kíséri a csapatot (külön busz) 

1600-1630 megérkezés és becuccolás (wc stb.)   sofőrnek kell egy szállás 

1630-1800 körbevezetés      kolostor, múzeum, templom stb. Fr. Piusz (házfőnök, novícius magiszter) 

1800-1830 Szentségimádás      téli kápolna    fakultatív 

1835-1900 Vesperás      téli kápolna    novíciusokkal (hebdomadárius egy helyi testvér) 

1900-1930 vacsora       nagyebédlő    koordinál: Fr. Barnabás és Fr. István 

2000-2100 rekreáció keretében beszélgetés    stúdium terem    novíciusokkal (moderálja: Fr. Lóránt, segédmagiszter) 

2115-2130 kompletórium      téli kápolna    novíciusokkal (hebdomadárius egy helyi testvér) 

2130-2200 mosakodás, lefekvés 

2017. január 15., vasárnap: 
0700-0730 ébresztő, összekészülődés 

0730-0800 reggeli       nagyebédlő    koordinál: Fr. Barnabás és Fr. István 

0800-0830 Laudes       téli kápolna    novíciusokkal (hebdomadárius egy helyi testvér) 

0830-0915 ismerkedés a plébániával, mint közösséggel  stúdium terem    Fr. Csongor (plébános) 

0915-1000 elmélkedés      kert, kápolna, séta…    

1000-1100 Szentmise      templom    egyházközség minden tagjával együtt 

1115-1230 utazás Szentkút felé     útközben ebéd    Fr. Barnabás és Fr. István kíséri a csapatot (külön busz) 

1230-1400 zarándokút utolsó 5 km-nek megtétele    

1400-1500 Nemzeti Kegyhely bemutatása    Mátraverebély-Szentkút  Fr. Peregrin (kegyhelyigazgató) 

1500-1700 visszautazás Esztergomba         Fr. Barnabás és Fr. István kíséri a csapatot (külön busz) 

 

Laudes és Vesperás teljes szövegét visszük 40 példányban! 

 

Közös költségeink lesznek (a résztvevők létszámától függően kb. 6 000 HUF / fő): 

 266 km - 266 EUR x 310 HUF = 82 460 HUF / 35 fő =    2 356 HUF  

 sofőr napidíja: 2 x 20 EUR = 40 EUR x 310 HUF = 12 400 HUF / 35 fő = 355 HUF 

 Sk-E-Myto: 2 x 1 EUR = 2 EUR x 310 HUF = 620 HUF / 35 fő =  18 HUF 

 vacsora + szállás + reggeli =       3 000 HUF 

 Január 15-i ebédet visszük a Frankából hideg élelemben, vasárnap este pedig megesszük már Esztergomban a Franka vasárnapi ebédjét. 

 

 Amit hoznod kell: érvényes személyi igazolvány, ízolír, hálózsák, tisztálkodó szerek, törülköző, meleg öltözet, zarándoklathoz megfelelő 

lábbeli, esőkabát. 

 Amit hagyjál most otthon: fej és fülhallgató, JBL, laptop, tablet, PDA, PSP, iPod, iPhone, xBox, Nintendo, Mpx>1, e-book reader stb. 


