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Zarándoklat a Szent Jakab-úton
2012. szeptember 30-tól október 6-ig
A Szent Jakab-út évszázadok óta vonzza a zarándokok sokaságát a világ minden részéről.
Mélyen hívők, hitükben megerősödni akarók, istenkeresők, természetfeletti élményre vágyók,
az élet nagy kérdéseire választ keresők együtt zarándokolnak az El Caminon. Csoportban
haladva, de a magány sokatmondó csendjét is keresve, kitárják lelküket az út varázsa előtt.
Program
1. nap, vasárnap, szeptember 30.: München – Madrid - León
Az IBERIA légitársaság járatával indulunk Münchenből 7.35 órakor. Megérkezés Madridba
10.25 órakor. Buszba ülünk és megtekintjük Madrid nevezetességeit. Délután tovább utazunk
Leónba. Miután megkaptuk hotelszobánkat, vacsora és esti séta a városban.
Szállás 1 éjszaka Leónban.
2. nap, hétfő, október 1.: León – Ponferrada
Leónban megtekintjük a S. Isidoro bazilikát a leóni királyok síremlékeivel, majd a
székesegyházat és az óvárost. Tovább utazva Astorga-ban megnézzük a római városfalakat,
majd tovább haladunk Foncebadón hegyi faluba. Onnan lehetőség kínálkozik gyalogos
zarándoklatra (lejtőn fölfelé 4 km, kb. 1,5 óra) az 1.500 m magasságban fekvő Cruz de
Ferro-ig (Vaskereszt). Hagyomány, hogy ennél a keresztnél a zarándokok egy otthonról
hozott kövecskét helyeznek el, jelképezve, hogy meg akarnak szabadulni lelki terheiktől.
Tovább utazunk El Acebo-ig, ahonnan gyalog haladhatunk tovább (6 km lejtőn lefelé, kb. 1,5
óra). Éjszakai szállásunk Ponferrada-ban lesz. (Gyalog megtehető útszakasz e napon
összesen 10 km, szabadon választható). Szállás 1 éjszaka Ponferrada-ban.
3. nap, kedd, október 2.: Ponferrada – Sarria
Villafranca del Bierzo-n keresztül az 1.300 m magasságban lévő Herrerías-ba, Galícia
határához érünk. Megtekintjük az O Cebreiro nevű ősi kelta települést és a korai román kori
Sta. Maria templomot, amelyben magyar nyelvű szentmisét celebrálunk. Délután Sarria felé
haladva lehetőség adódik gyalogos zarándoklatra (8 km, kb. 3 óra, szabadon választható).
Szállás 1 éjszaka Sarriaban.
4. nap, szerda, október 3.: Ultreia – Santiago de Compostela
Portomarin és Villar de Donas-on keresztül Melide-be érünk. Onnan eukaliptusz erdőkben
gyalog haladva érkezünk Boente de Riba-ba. Rövid látogatás, majd a Monte de Gozo-n
gyalog vándorolva pillanthatjuk meg a Santiago-i székesegyházat. Az óvároshoz érve gyalog
tesszük meg az utat Szent Jakab apostol sírjáig.
(Gyalog megtehető útszakasz összesen 10 km, szabadon választható).
Szállás 3 éjszaka Compostelaban.

5. nap, csütörtök, október 4.: Santiago de Compostela
A helyi idegenvezető megismertet bennünket a székesegyház nevezetességeivel és a
zarándokok szokásaival. 12.00 órakor részt veszünk a zarándokok nemzetközi szentmiséjén.
Délután lehetőség nyílik egyéni imádkozásra a székesegyházban, és a történelmi óváros,
valamint a Zarándokmúzeum megtekintésére, szintén egyénileg.
6. nap, péntek, október 5.: Finisterre – „A világ vége”
Cabo Finisterre 1492-ig a „világ végét” jelentette. Idegenvezetőnk megismertet bennünket a
középkori utazók ottani szokásaival. Az Atlanti-óceán mentén haladva érkezünk Santiago
hagyományos kikötőjébe, Noia-ba, ahol a Sta. Maria román-gótikus templomban áhítatot
tartunk. Santiago-ban este egy Bodega-ban galíciai különlegességeket fogyasztunk.
7. nap, szombat, október 6.: Compostela - Hazautazás
Reggel 9.00 órakor magyar nyelvű hálaadó szentmise. Majd az Alameda-parkban sétálunk,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a székegyházra. Délután még lehetőségünk lesz egy sétára a
festői óvárosban, majd az IBERIA légitársasággal, madridi átszállással Münchenbe repülünk.
Megérkezés 22.10 órakor.
A programváltoztatás joga fenntartva!
Utazás: az IBERIA légitársasággal, valamint modern autóbusszal és német idegenvezetővel.
Részvételi díj:

980,-- Euró

Egyágyas felár:

186,-- Euró

A részvételi díj tartalmazza: elszállásolás egy- vagy kétágyas, középkategóriájú hotelekben,
zuhanyozóval és WC-vel ellátott szobákban; félpanzió, német nyelvű idegenvezető,
poggyászszállítás, lelki vezetés, reptéri illetékek, belépődíjak, borravalók, (az ebédek
kivételével minden költség).
Útlemondási biztosítás (Reiserücktrittversicherung) igényelhető 17 Euróért.
Fizetési feltételek: jelentkezéskor, de legkésőbb 2012. február 29-ig 200,-- Euró előleg
befizetése. A részvételi díj többi részét 2012. június 30-ig kell befizetni.
Túljelentkezés esetén az előleg befizetési sorrendje a döntő.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket! Jelentkezni lehet missziónkon vagy szentmisék után a
sekrestyében.
Szívélyes meghívással és lelkipásztori üdvözlettel
Merka János, plébános
A Müncheni Magyar Kat. Misszió vezetője
Ui. Befizetni „Compostela” megjegyzéssel az alábbi kontóra lehet:
Johann Merka, Liga-Bank Regensburg, Kto-Nr: 2164990, BLZ: 75090300

