
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarándoklat Assisibe és más itáliai ferences helyekre, hogy jobban megismerjük Szent Ferencet és a 
ferences lelkiséget. Az iskola tanárainak és házastársaiknak a jelentkezését várjuk! 

 

Lelki vezető: Kapisztrán atya 

Szervező: Kleofás atya 

 

részvételi díj: 200 € (az iskola támogatásával) 

 

jelentkezni lehet 2018. november 29-ig Kleofás testvérnél 50 € előleg befizetésével 

 

utazás: az iskola kisbuszaival és szükség esetén személygépkocsikkal 

szállás: 

 1. éjszaka: Alvernán, a ferences kolostor vendégházában 

 2-5. éjszaka: Assisi mellett, Rivotortóban 

 6. éjszaka: később kijelölendő helyen, a terveink szerint egy Ravenna közeli tengerparti 

kempingben 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

- az utazást 

- a szállást 

- a belépőket 

- félpanziót az assisi szálláson 

Nem tartalmazza: 

- a többi étkezést 

- a biztosítást 
 

 

 

  



Programterv 
(kisebb mértékben még változhat, módosulhat) 

június 24. (H) 

Indulás kora reggel az iskola udvaráról. 

Délután megérkezünk Páduába, ahol megtekintjük a Szent Antal-bazilikát, lehetőség szerint itt fogunk 

misézni.  

Este érkezünk meg Alvernára, Szent Ferenc stigmatizációjának helyére. 

június 25. (K) 

Reggel misézünk Alvernán, a stigmatizáció-kápolnában, majd napközben felfedezzük a remeteséget. 

Délután 3 órakor részt veszünk a körmeneten, majd utána egyből elindulunk Assisibe. 

Miután megérkeztünk a szállásra, még tehetünk egy sétát Assisiben. 

június 26. (Sze) 

Ezt a napot teljes egészében Assisi felfedezésére szánjuk. Reggel misézünk a Szent Ferenc-bazilika 

altemplomában, Szent Ferenc sírjánál, majd innen indulva fedezzük fel a várost, érintve Szent Ferenc 

életének főbb helyszíneit is: Szent Ferenc-bazilika – Szent Péter-templom – Szent Ferenc szülőháza – Főtér a 

a Minerva-templommal – San Rufino-templom – Szent Klára-templom – San Damiano-kolostor. 

június 27. (Cs) 

Ezen a napon a Rieti-völgybe utazunk. Megtekintjük Rieti városát, innen Greccióba megyünk, ahol az első 

betlehem állításának helyén karácsonyi misét fogunk mondani, majd két remeteséget keresünk fel: Fonte 

Colombót és La Forestát, ez utóbbi helyen működik a MondoX egy háza, ahol most (volt) drogosok élnek 

imádságban és fizikai munkát végezve. 

Hazatérvén este még fölmehetünk Assisibe sétálni. 

június 28. (P) 

Ismét Assisiben töltünk egy napot; ezúttal a történelmi városmagon kívüli helyeket keressük fel. Reggel a 

Porciunkula-kápolnában misézünk, majd a bazilika megtekintése után a Carceri remeteséget látogatjuk 

meg. 

Délután és este szabadprogram Assisiben; ekkor térhetünk vissza a számunkra kedves helyszínekre, vagy 

fedezhetünk fel újabb helyeket. 

június 29. (Szo) 

Reggeli indulunk Assisiből az utolsó szállásunkra, napközben Gubbio városát fogjuk felkeresni. 

Délután-este pihenés a szállásunkon. 

június 30. (V) 

Hazautazás, majd érkezés este Esztergomba.  

 


