
Jövőnk  zarándoklata

Nyári táborok, iskolai kirándulások 

másképpen



Zarándoklás=imádságos

• Kirándulás

• Ország járás

• Közösség építés

Korosztályok:

Óvodás

Általános iskola alsó tagozat

felső tagozat

Középiskolás 
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Balaton-felvidéki zarándok 

tábor
1. nap

érkezés a déli órákban, szállás elfoglalása, ebéd tarisznyából

ismerkedés a táborhellyel, 

első zarándokállomás: Pécsely  Zádor-vár hálaadás a teremtésért

vacsora a szálláshelyen, esti ima: hálaadás a nap élményeiért

2. nap

második zarándokállomás: Dörgicse templom romok felfedezése, 

(egész napos akadályverseny)

Ebéd tarisznyából, fürdés Balatonakaliban, napnyugtával vissza a táborba 

vacsora a szálláson

esti ima:hálaadás a szülőkért, gyökerekért



Pécsely 
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Dörgicse 
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3. nap

harmadik zarándokállomás:jó tulajdonságok, talentumok megtalálása

Nagyvázsony (Vöröstón keresztül)Kinizsi-vár, Pálos kolostor-rom, 

Lovas kocsival Mencshelyre, Óbudavár Schönstatt-i családközpont ebéd

Gyalog vissza a szállásra, vacsora

Napi összefoglaló, hálaadás a megtalált talentumokért

4. nap 

negyedik zarándokállomás: mit teszek talentumaimmal a jövőben?

busszal Balatonfüredre, innen vonattal Zánkára, majd gyalog „nagytúra” 
Hegyestű-Köveskál-Szentbékkálla

Tapolcára busszal, onnan vonattal Balatonudvariba, majd gyalog a zöld 
jelzésen Vászoly

Vacsora

Napi összefoglaló, ima a Szentlélekhez



Nagyvázsony 
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5. nap

ima és reggeli után: jövőképem 

megfogalmazása

záró szentmise

ebéd

haza utazás Balatonudvariból
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Osztálykirándulás 

Mátraverebély-Szentkútra
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Osztály kirándulás

1. nap 

megérkezés Mátraverebélyre. Áldáskérés a templomban, majd 

indulás Szentkútra

Szűz Mária köszöntése Szentkúton

Zarándokszállás elfoglalása, ebéd saját tarisznyából

Séta a szabadtéri miséző helyen, kegyhely ismertetés

Első zarándokélmény: öröm

Játék, vacsora, esti ima a szabadban



2. nap 

reggeli, ima 

séta a barátlakásokhoz

ebéd

második zarándok élmény: Jézus nagyon szeret

keresztúti imádság

Szent László hasadék, források

Szentmise (gyónás)

vacsora

tűzrakás, éneklés, ima
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3. nap

reggeli, ima

Jézus mellett Szűz Mária is ott van: „Tegyétek meg, amit mond” (Kánai 

menyegző)

Mária nekem is Égi Édesanyám, szeret, segít, vigyáz rám – ha figyelek 

rá

Harmadik zarándok élmény: Jézus édesanyja engem is szeret!

Rózsafűzér imádság

Ebéd

Búcsú a kegyhelytől, indulás haza
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Óvodások zarándoklata 

Máriabesnyőre

„Látogatóban a Szűz Anyánál”

Belépek, köszönök. 

„Üdvöz légy Mária”

Zarándok ligetben tízórai

Játék a szabadban

A kegytemplom megtekintése vezetéssel, érdekességek

Közös ima, ének

Ebéd 

Indulás haza (séta a vasútállomásra)
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