
Buszos utak 2023

2023.04.01. szombat                                                                                                  
Keletről nyugatra magyar emlékek mentén a Jászói-fennsíkon

Találkozó: Centrum mögötti parkoló 6 óra 15 perc
Indulás: 6 óra 30 perckor
Túravezető: Palotai Attila

Útvonal: Debrőd, Szt. László-forrás, Felső-erdő, Súgó-hegy, Miglinc-völgy emlékmű 
(1945 januárban a szovjet hadsereg által kivégzett magyar katonák emlékműve), 
Miglinc-forrás, Béres-hegy, Áj

Táv 15,0 km   Szint: 500 m     

Szent Márton zarándokút III.

Ideje: 2023. május. 28 – junius 4      8 nap 7 éjszaka, vasárnaptól vasárnapig

Folytatjuk a megkezdett zarándokutunkat és egyben befejezzük a magyarországi 
szakasz végigjárását. Ezúttal a Mihályitól indulva északi irányban a Rajkáig tartó 
mintegy 100 km-es befejező szakaszt járjuk végig a vizek völgyéban a Rábaköz és 
Szigetköz síkságán. Útközben több településen áthaladunk és megtekintünk több 
Szent Mártonnak felszentelt templomot.  Helyenként letérünk a jelzett útról az 
érdekesebb látnivalók reményében. 
Szintemelkedéseket nem írok sehova, mert végig síkságon megyünk.
Túravezető: Harsányi József

Gyülekező 6:15-kor a  Centrum mögött  lévő parkolóban. Indulás 6:30-kor. Érvényes 
személyi igazolványt vagy útlevelet mindenki hozzon magával. 
A szállásunk  Jánossomorján lesz.

Az alábbi térképen látható az útvonal:



A déli kezdő  szakasz Az északi szakasz

A Program
1.nap
Indulás: 6:30- kor Miskolc, Centrum mögött  lévő parkolóból. 

Útközben megállunk az Ecsédi pihenőben, ahol finom
tepertős pogácsát árulnak, majd Dabason végigjárjuk a
mintegy 2 km-es Szent Jakab vízi tanösvényt. 

2.nap
Elbuszozunk Mihályiba, a zarándok utunk
kezdőpontjára.
Útvonal: Potyond - Bogyoszló – Sopronnémeti -  Szilsárkány – Rábapordány
Rábapordányból busszal vissza a szállásunkra.
Táv: 21 km



3.nap
Elbuszozunk Rábapordányba ahonnan folytatjuk a túrát.
Útvonal: Rábapordány - Bágyogszovát, Szent Márton templom - Tündér-tó – Kóny – 
Fehértó
Fehértóból busszal vissza a szállásunkra.
Táv: 21 km

4.nap
Autóbusszal  visszatérünk  Fehértóra  és  innen
folytatjuk az utunkat.
Útvonal:  Fehértó  –  Győrsövényház  –  Lébény  –
Károlyháza – Kimle
Kimléről busszal visszatérünk a szállásunkra
Táv: 21 km

5.nap
Ma nem túrázunk, hanem ellátogatunk Oroszvárra
(Rusovce Pozsony része) és megtekintjük a római
Geruláta romjait.(Esetleg a pozsonyi várat.)

 

6.nap
Reggel Kimlére buszozunk, majd lábbuszal folytatjuk az utat.
Útvonal: Kimle - Mosoni-Duna-híd - Máriakálnok - Halászi,
Szent Márton templom -  Feketeerdő
Feketeerdőről busszal visszatérünk a szállásunkra
Táv: 18 km



7.nap
Az utolsó túranapon busszal elmegyünk Halásziba.
Útvonal:  Halászi   -  Feketeerdő  –  Dunakiliti  -   Rajka,  Szent
Márton templom
Rajkából busszal visszatérünk a szállásunkra
Táv: 20 km

8.nap
Regeli után összepakolunk és hazafelé vesszük az irányt. 

Hazaérkezés késő délután.

Autóbuszos kirándulás és túra Erdélyországba a Hargita-hegységbe         
s környékére 

2023.08.05-08.12

Szállás: Hargitafürdőn (1300 m tszf.) panzióban 2, 3 ágyas fürdőszobás szobákban 
Ellátás:  félpanzó (reggeli + vacsora) 
Találkozó:  Miskolc, Centrum mögötti parkolóban 5 óra 15 perckor. 
A busz indul ugyanonnan 
Túravezető: Palotai Attila  

Tervezett program 
1. nap (szombat):  Autóbusszal tesszük meg a közel 600 km - es távot Hargitafürdőig
úgy, hogy az eü. pihenőkön túl megállunk Nagygalambfalván.  Megnézzük a XIII. sz 
- ban épült, s a századok alatt többször javított, bővített református templomot 
(középkori freskó töredékek, festett kazettás álmennyezet). Majd felkeressük a földi 
világból 2018 - ban távozott Kányádi Sándor sírját a szilvafák alatt a család kertjének
végében s megemlékezünk Sándor bácsi szerény nagyságáról és a velünk élő 



verseiről . A nap végén a hosszú út jutalmául megkapjuk a meleg vacsorát a 
szállásadónktól.

A busz tervezett útvonala: Miskolc, Biharkeresztes, Király-hágó, Bánffyhunyad, 
Torda, Segesvár, Nagygalambfalva, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Hargitafürdő  

2. nap (vasárnap):  Az első túranapunkon a reggeli erőgyűjtés után egész hetes 
kalandozásunk leghosszabbra és legerősebbre tervezett túrájának vágunk neki, 
székely testvéreink szent hegyének a Hargitának legmagasabb csúcsára a Madarasi-
Hargitára (1801 m). Nem kell buszra szállnunk, a bázisról indulva vágunk neki a 
rengetegnek. Hol sűrűben, hol tisztásokon hullámozva érünk fel a Hargita kopjafás 
tetejére. Lefelé tartva pedig a Hegyes-kőtől egy hosszú panoráma gerincen 
ereszkedünk Szentegyházára. Onnan a buszunk (a sofőr úr segítségével) hazarepít 
bennünket, megfáradt és éhes vándorokat.

Útvonal:  Hargitafürdő, Fekete-fenyő, Madéfalvi-Hargita, Rákosi-Hargita-nyerge, 
Famedve, Madarasi-Hargita, Madarasi-menedékház, Mihály-havas, Hegyes-kő, 
Oltás-kő, Vargyas-patak-völgye, Szentegyháza 

Táv:  26,0 km       Szint:  750 m   (fordított irányba 1250 m a szintemelkedés)

3. nap (hétfő):  Az előző napi erőpróba után kényelmesebb program elé nézünk. A 
Hargitától keletre indulunk Csíkországba az Olt völgyébe. Ellátogatunk Madéfalvára 
a "Madéfalvi veszedelem" emlékművéhez és fejet hajtunk az 1764. január 7 -én 
hajnalban a császári csapatok által lemészárolt több, mint kétszáz székely férfi, nő és 
gyermek véráldozata előtt.

Az emlékezést követően megcélozzuk Csíkszentsimont és egy kóstolóval egybekötött
üzemlátogatást teszünk a "Tiltott Csíki Sör" gyártójánál a Csíki Sör Manufaktúra 
SRL -nél. A kb. bő egy órás vezetés alatt a sörgyártás minden fázisába 
bepillanthatunk és a belépő áráért (25 lei) annyi sört ihatunk, amennyi belénk fér. 

A sörgyárat megelégelve busszal továbbindulunk és  felkapaszkodunk Csíkkozmás 
fölé, a Csíki-medencét Háromszéktől elválasztó Nyerges-tetőre. Évszázadokon át 
sokszor volt harcoknak helyszíne ez a hágó tatár - török hordák betörésekor de a 
leghősiesebb honvédő küzdelem 1849. augusztus 1 -én esett. Ekkor Tuzson János 
őrnagy székely katonáival 7 órán keresztül tartotta a szorost a 12 -szeres túlerőben 



lévő orosz - osztrák csapatokkal szemben. Gigászi küzdelmük és önfeláldozásuk előtt
tisztelgünk a nyeregben felállított emlékműnél.  

Visszatérünk az Olt völgyébe és Tusnádfürdőig követjük az itt még csak pajkos 
folyót. Tusnádfürdő a Hargita délkeleti farka és a Csomád tömbje közötti szorosban 
fekszik, ahol az Olt vize tör át Alcsíkból Háromszékbe. Hét gyógyvíz minősítésű 
forrás fakad Erdély legkisebb városának a területén. Ha az előző napi erős túra után 
van kedvünk, egy picike túrával felmehetünk a Csukás-tótól induló jelzett úton az Olt
jobb partján a város fölé magasodó Sólyomkő kilátószirtjére. Onnan pompás rálátás 
kínálkozik a városra és a Tusnád-szorosra. Aki mégis inkább pihenne, talál kávézót, 
falatozót míg a túrázók megfordulnak. 

Útvonal:  Tusnádfürdő Csukás-tó, piros háromszög jelzés, Sólyomkő és vissza 

Táv:   3,8 km       Szint:  250 m   

Tusnádról Csíkszeredán keresztül hazabuszozunk Hargitafürdőre. 

4. nap (kedd):  Früstökölünk s buszra szállunk és egészen Kisbaconig megyünk 
(Szentegyháza, Oklánd, Vargyas érintésével). Meglátogatjuk nagy mesemondónk 
Benedek Elek (Elek apó) emlékházát. Utána teszünk egy túrát a bodvaji őskohóhoz 
(itt öntötte első két ágyúját 1848 novemberében Gábor Áron), majd borvíz források 
mentén visszatérünk Kisbaconba.

Útvonal:  Magyarhermány, Törés-tető, N.Matyi-tető, Bodvaj őskohó, Temető, Ércesi-
borvíz, Mohás-borvíz, Fenyves-patak-völgye, Fingós-borvíz, Rezes-borvíz, Kisbacon

Táv:  14,0 km       Szint:  400 m 

Baconból busszal a reggeli úton visszafelé a bázisra hajtunk. 

5. nap (szerda):  Reggeli után elbuszozunk Homoródalmásig, itt szekérre szállunk és 
Árpatakáig (a Vargyas-azurdok felső bejárata) döcögünk mintegy 7 km -t. Innen indul
a bakancsos túránk. A Vargyas-szurdoka egy igézően varázslatos geológiai 
képződmény. A Hargita délnyugati lefutása és a Persányi-Rika-hegység északi 
szélének találkozásánál kanyarog. A Vargyas-patak vágta be magát itt évezredek alatt 
40 - 50 m mélyen a Persányi mészkövébe, mintegy 4 km hosszan sziklatornyokat és 
több mint száz kisebb nagyobb barlangot kialakítva a szurdok falában. Közülük is a 
legnagyobb az Orbán Balázs-bg. (1931 előtt Almási-barlang) a maga 1527 m -es 



feltárt hosszával. A szurdok keleti platóján pedig az egykori országgyepű sáncainak 
és egy kápolnának maradéki lelhetőek Szt. László királyunk idejéből. A szorosban jó 
párszor keresztezzük majd a patakot kis hidakon és pallókon esetleg olykor a vízben a
köveken átgázolva.

Útvonal:  Árpataka, Szoros-ösvény, Felső-vízkelet, Orbán Balázs-bg., Kőcsűr, 
Kőcsűr-ösvény, Farkas-ösvény, Kőmező-kilátószirt, Tatár-kápolna, Árpataka, 
Kőbükke-nyereg, Almás-patak-völgye, Homoródalmás  

Táv:  14,0 km       Szint:  450 m 

Almásról busszal vissza a szállásra.  

6. nap (csütörtök):  Egy újabb kis kalandba vágunk irodalmunk szép emlékei közé. 
Farkaslakáig hajtunk, hogy Hunnia székely fiának Tamási Áronnak sírját tisztelettel 
körbeálljuk, majd meglátogatjuk a Tamási Áron szülőházából 1972 -ben kialakított 
emlékházat. Irodalmi merülésünkből felbukkanva bakancsot húzunk és 
felzarándokolunk a falutól keletre magasodó Gordon-tetőre (953 m). Itt áll a 
tervezése és építése alatt is sok vitát kiváltó (főleg az építészeti szakmai körökben) 22
m magas Áldó Krisztus szobra. A váza galvanizált króm-acél a palástja, feje, keze 
pedig rozsdamentes (inox) acél. A szobor belsejében lépcsősor vezet a fejéig, 
ahonnan körpanoráma nyílik. Tiszta időben ellátni a Fogarasi-havasokig is.

Útvonal:  Farkaslaka, Gordon-tető, Áldó Krisztus szobor (kilátó), Gordon-oldal, 
Bogárfalva 

Táv:  7,5 km       Szint:  380 m  

Bogárfalváról a Kalonda-tetőn keresztül átbuszozunk Korondra és a nap maradék 
részében vásár. A csupor és findzsa megszállottak viaskodhatnak a bőség zavarával, a
többiek pedig frissítő söröket fogyaszthatnak (vagy valami egyebet). Miután elteltünk
a kerámiákkal és más kézműves portékákkal, hazaindulunk vacsorázni. 

7. nap (péntek):  Ismét keletnek indulunk, majd az Olt völgyében délnek 
Sepsibükszádig. Innen a Bálványos-nyeregig kapaszkodunk a busszal, ahonnan 
gyalog iramodunk neki a vadonnak. A Csomád-Büdös hegycsoportban koptatjuk 
tovább a bakancsaink talpát. A Büdösben érintünk barlangokat, azután gerinc úton 
hullámozva vándorlunk Erdély egyik gyöngyszeméhez a Csomád kráterében 950 m 



magasan megbúvó Szent Anna-tóhoz. A Csomád a Kárpát-medence legfiatalabb 
vulkánja (utolsó kitörése 32-35000 évvel ezelőtt volt), a Szent Anna-tó pedig Közép-
Európa egyetlen épen maradt vulkáni krátertava. Ikertestvére a tőle északkeletre 100 
m -el magasabban fekvő Mohos-tőzegláp (Mohos-tó). Európában itt élnek 
legdélebbre jégkorszaki reliktum növények. Szép és reményeink szerint látványos 
túránk után a tó melletti menedékházban "felfrissülünk" és buszra szállunk, vissza a 
bázisra.

Útvonal:  Bálványos-nyereg, Fidélis-forrás, Szűz Mária-oltár, Kénes-barlang, 
Timsós-barlang, Buffogó-láp, Bolondos-hegy, Kokojzás, Mohos-tőzegláp, Szent 
Anna-kápolna, Szent Anna-tó, Menedékház

Táv:  13,0 km       Szint:  600 m 

8. nap (szombat): Reggelink elfogyasztása után elbúcsúzunk szállásunktól és a 
Hargitától. Mozgalmas de remélhetőleg nem unalmas székelyföldi kalandozásunk 
után buszunk orrát otthonról hazafelé fordítjuk. Utunkon megállunk majd 
Erdőszentgyörgyön (még mindig Székelyföldön járunk) és tárlatvezetéssel 
meglátogatjuk a Rhédey család késő barokk stílusban épült a közelmúltban szépen 
megújított kastélyát. Itt született és nevelkedett Rhédey Claudia grófkisasszony, kinek
az ükunokája a jelenleg is regnáló II. Erzsébet brit királynő. Gróf kisrédei Rhédey 
Claudia, Hohenstein grófnéja fiatalon lovasbalesetben hunyt el és végakarata szerint 
annak a templomnak (több mint 700 éves) a kriptájában nyugszik 
Erdőszentgyörgyön, ahol csecsemőként megkeresztelték. A kastély körül egykoron 
több hektáros francia park díszlett, ami az idők során eltűnt és a terület is erősen 
lecsökkent a beépítések által. Jelenleg a megmaradt 6600 m2 -en angolpark 
kialakítása folyik.

A busz tervezett útvonala: Hargitafürdő, Szentegyháza, Székelyudvarhely, Szováta, 
Erdőszentgyörgy, Torda, Bánffyhunyad, Király-hágó, Biharkeresztes, Miskolc 

Tervezett érkezés Miskolcra 19 és 20 óra között. 



Dél Lengyelország

2023.09.05 – 09.09     Keddtől – szombatig   

I rész:Dél Lengyelország Unesco helyszínek-Kalwaria Zebrzydowska,Krakkó-
Főtér,Wawel királyi palota,Kazimierz zsidonegyed.
 II rész:Szent Kingával kapcsolatos helyszínek: Wieliczkai sóbánya. Ószandenci 
kolostor.

III rész: II János Pállal kapcsolatos helyszínek -Wadowice szülőhelye,Krakkói  
II János Pál Sanktuarium.

Szállás Nowajka felújított kollégiumban,1 km  főtértől. Étkezés  szálláshelyen,reggeli
,meleg vacsora .

Szervező: Derlatko Jadwiga

Indulás 5 óra 30 perc,
Első nap útvonala: Kassa,Eperjes,Poprád,Nowy Targ,Wadowie,Kalwaria 
Zebrzydowska ,Krakkó.
Utolsó nap útvonala:Wieliczka, Nowy Wisnicz,Ószandec,Piwniczna 
Zdrój,Ólubló,Eperjes,Kassa,Miskolc.

1 nap:
Wadowice-II János Pál szülőhelye,kis bazilika megtekintése.

A főtéri Szűz Mária bazilika 1791-98 
között épült, egy koragót templom 
helyén, barokk kupolás tornya 19. 
század végi. Itt keresztelték meg a 
pápát, a keresztelőkút ma is látható. 
Külső falán lévő napóráját – „Röpül 
idő, vár az örökkévalóság” felirattal – 
a kis Wojtyła a konyhaablakukból 
látta.

II. János Pál Pápa Szülőháza Múzeum,csoportos megtekintése. 

Apró gyermekként, majd apjával iskolásként tekint a fotómasina fókuszába, 
megörökíti a fénykép bérmálásakor, színjátszó társai körében, tornabemutatón. 
Fennmaradt egy történet, hogy édesapja elfelejtett neki bérmálásra cipőt venni, utolsó



pillanatban egy lánycipőt tudtak szerezni, a fotó ezt is megőrizte. Látható 
sífelszerelése, melyet pápaként használt, a szoba, ahol született, a konyha az eredeti 
berendezéssel, édesanyja, Emilia Wojtyłowa kézitáskája, arany függője, az általa 
hímzett szalvéták, a családi étkészlet. Mit keres egy kő a tárlóban? 1978. október 16-
án választották pápává, ennek emlékére egy lengyel hegymászónőtől egy kavicsot 
kapott, a Mount Everestre vezető Déli Hágóról, ezt a csúcsot éppen e napon hódította 
meg. Ő volt az első szláv, 455 év óta az első nem olasz pápa, 264. az egyházfők 
sorában.

Kalwaria Zebrzydowska régóta 
Lengyelország egyik legfontosabb 
zarándokhelye, s egyben Európa 
egyik legszebb kálváriája. Kezdetei a 
XVII. század elejéig nyúlnak vissza, 
amikor Mikołaj Zebrzydowski, az 
akkori krakkói vajda, itt alapított 
kolostort és Krisztus Szenvedésének 
emlékére több kápolnát építtetett a 
jeruzsálemi Kálvária mintájára. 
UNESCO Világörökség listáján, mint 
Kalwaria Vallási- és Tájpark szerepel. 
Karol Wojtyla gyerekként többször 
vett részt Húsvét előtti passióban.

2 nap: 
Krakkó, Lengyelország királyi székhelyeként a középkori Európa legpompásabb 
városai közé tartozott.

Királyi Waweli épület együttes 
megtekintése,gyönyörű oszlopos belső
udvarral. Közösen  megnézünk  királyi
magánlakosztályokat, bennük a 
világon is számon tartott nagy méretű 
XVI századi  gobelin gyűjteményt. 
Gobelin –falra akasztott 
ezüsttel ,aránnyal,selyemmel  szőtt 
faliszőnyegek. Érdemes odafigyelni  a 
fa mennyezetekre.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://www.lengyelorszag.travel/hu/unesco/malopolska-kislengyelorszag-unesco-utvonal/


Királyi waweli dombon található  gótikus székesegyház,benne XVII századi  
Lengyelország ezüst oltárával.  A bazilikában Báthory István-lengyel választott király
el van temetve gyönyörű gdanski mesterek által készített koporsóban. Megtekintjük  
Szent Hedvig lengyel királynőnek,Nagy Lajos magyar király lányának sírját. Egyházi
múzeum is megtekinthető a fenti jeggyel.

 
Waweli dombon  órás szabadidő terveztem.
Következő program séta  királyi utón ,első szakasza legrégebbi kanonok utca. 
Megtekintjük első tiszta barokk stílusban megépített Szent,Péter,Pál templomot. 
Mellette lévő Szent András szentély az egyik legrégebbi templom 
Krakkóban,románkóri. Grodzka utcán sétálva megérkezünk Főtérre,rövid vezetés 
után szabadprogram. 
A Posztócsarnok (lengyelül Sukiennice) Krakkó egyik legjellegzetesebb épülete, 
mely a város főterén található. XVI században épült olasz mesterek részvételével. 
Jelenlegi  formáját  XIX századi felújításával  nyerte el. 
Részletes Mária templom megtekintése 3 napon lesz. Jegy nélkül Mária templomba 
lehet bemenni ,de szigorúan csak imádkozni.

3.nap
Királyi út következő része Florianska utca,Florianska kapu,védő fal. Védelmi 
rendszerhez tartozó Barbakan  XV századi tégla körépület.
Grunwaldzki téren megtekintjük grunwaldi csatának emlékművét. Lengyel 
történelemben nagyon fontos esemény 1410 –ben történt,Wladyslaw Jagiello lengyel 
király legyőzte keresztes lovagokat.
Jagiello Egyetem legrégebbi  XV  századi gótikus épülete,Szent Hedvig királynő 
közbejárásával Rómában,az egyetem engedély kapott a teológia szak létrehozására.
Jagiellonski utcából visszatérünk . Főtérreahol  helyezkedik el gótikus Mária 
templom ,benne Vit Stwosz által kifaragott XV századi szárnyas oltár. A templom 
tornyából  minden órában egy trombitás fújja  hejnal- kürtszót (magyar dallamot).

https://hu.wikipedia.org/wiki/Krakk%C3%B3_f%C5%91tere
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krakk%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel_nyelv


Zsidónegyed
Kazimierz Krakkó különleges hangulatú negyede az óvárostól délre, ahol 
évszázadokon át keveredett a zsidó és keresztény kultúra és amelynek nosztalgikus 
bája ma is magával ragadja az embert. Nagy Kázmér lengyel 1335-ben állapította 
meg . A zsidók évszázadokon át békében éltek együtt keresztényekkel.
Látnivalók : A Régi Zsinagóga  Szeroka utcában (széles út)jelenleg a Krakkói 
Történeti Múzeum egy részlege, ahol a zsidó műemlékek legértékesebb darabjai 
tekinthetik meg az érdeklődők egy állandó kiállítás keretében.

Krakkó régi zsidó temetője, közismertebb nevén Remuh temető, egy történelmi 
nekropolisz, amelyet 1535–1551-ben alapítottak, és Lengyelország egyik legrégebbi 
zsidó temetője.

A negyed mai főtere a Plac Nowy, vagy csak Zsidó-tér. A négyzet alakú, középen 



körhintára emlékeztető apró piaccsarnokkal beépített tér a kávézó- és éjszakai élet 
valódi központja. Séta közben érinteni fogunk Magas,Jakubowicz,Tempel 
zsinagogakat.
Ha maradt még szabadidőnk,lesz még energiánk- Kazimierz negyedben tudok még 
bővíteni  programot.

4.nap
Délelüti  program Krakkó területén Lagiwniki város részen lesz. Két szanktuáriumot
fogunk megnézni. 
Első Isteni Irgalmassági Bazilika, mellette lévő Szent Faustyna nővér  kolostorral. 
1998-óta tartott a jelenlegi bazilika felépítése, amelyet nyáron 2002-ben II. János Pál 
szentelt fel, de a hely már az előtt is mozgalmas zarándokközpont volt. 
A templom egyik érdekessége a bazilika alatti részben található, különböző 
országokból érkező zarándokok számára tervezett 5 kápolna, amelyek közül az egyik 
magyar. A kápolnákat úgy tervezték, hogy egyszerre több nyelven lehessen bennük 
kényelmesen imádkozni. Szent István király ereklye található benne.  A kápolna 
teológiai-művészeti koncepcióját Puskás László görög katolikus pap –festőművész  
dolgozta ki és készítette el feleségével, Nadiával együtt 2003-2004 között. 
A díszítés mozaiktechnikával készült, a képeken közös, lengyel-magyar szenteket és 
boldoggá avatottakat láthatunk. A kápolna a Szentek közössége nevet kapta. Ez a 
kápolna a Magyar Katolikus Egyház adománya.

A hely  egy  lengyel  szent,  Faustyna
nővér  kultuszához  kapcsolódik.  A
kegyhely  az  1891  évben  A.
Lubomirski  herceg  alapítványából  a
fiatal  lányok  és  mély  morális 
megújulást  igénylő  nők  számára
létrehozott  Irgalmasság  Anyja
Nővéreinek  Kongregációja   területén



található.

A két világháború közötti  időszakban
ebben a zárdában élt és  halt meg  M.
Faustyna  Kowalska  nővér  (1905-
1938).

Második templom:

 II János Pál az első krakkói templom, amelyet a lengyel pápának szenteltek, és 
az ő és pápaságának emlékére építették.

A szentély a II. János Pál Központ "Ne félj!" található az ún "Bialy Morzach" –
Fehér Tengeren Krakkóban, az egykori Solvay Szódagyár területén, ahol a fiatal 
Karol Wojtyła négy évig (1940-1944) dolgozott. 

A „Ne félj!” Központ építése 2008 őszén kezdődőt el, a pápa választásának 30. 
évfordulója alkalmából. Ennek a projektnek a fő kezdeményezője  Krakkó érseke, 
Stanisław Dziwisz.

Stanisław Jan Dziwisz lengyel katolikus püspök, 2005-től 2016-ig krakkói érsek, 
2006-tól bíboros. Korábban, 1978-tól 2005-ig, vagyis Szent II. János Pál pápa teljes 
pápasága alatt a Szentatya személyi titkára volt..

Szentély két részből áll.

A templom felső része, amely a Szentély központja, nyolcszög alaprajzra épült. 

Az Alsótemplomban az Ereklyetemplom közepén lévő márványoltár belsejében 
üvegkoporsóban helyezték el a Szentatya vérét tartalmazó ereklyetartót.. 

Részletes leírás a templomról minden résztvevő fog kapni.



Délutáni órákban meglátogatjuk Kopiec Kosciuszki-lengyel szokások szerint 
kiemelkedő embereknek ,főleg akik Lengyelország függetlenségét harcoltak halmot 
építették. Krakkóban 4 halom található:Krakus,Wanda,Kosciuszko ,Pilsudski 
tábornok. 

   5 nap:  

Reggel 7 óra 30 órakor indulunk közeli wieliczkai sóbányához.

Wieliczkai sóbánya Lengyelország 
egyik legértékesebb idegenforgalmi 
látványossága, amely 1978-tól az 
UNESCO-világörökség része, 1989-
től pedig Lengyelország történelmi 
emlékhelye. Kinga a híres bochniai 
sóbányákat 1251-ben nyittatta meg, 
amely amellett, hogy gyógyírt adott a 
sóhiányra, komoly jövedelmet termelt
az országnak, 1772-ig.



A világhírű Szent Kinga-kápolna

Ha belefér időben útközben megállunk Nowy Wisniczben.Jan Matejko 
Lengyelországban elismert festőművész második otthonát megnézni.

Ószandec

A Szandec nevű területet V. Boleszláv lengyel fejedelem 1257-ben feleségének, 
Árpád-házi Kingának, IV. Béla magyar király lányának adományozta. Szent Kinga 
alapította az ószandeci klarissza kolostort, ahol élete utolsó éveit töltötte. A kapu 
Lengyelország és Magyarország évszázados, a középkortól napjainkig tartó 
kapcsolataira emlékeztet.

Délutáni órákban haza indulás. Többi részletes tájékoztatás későbbi időpontban. 

üdvözlettel 

 program összeállítója Derlatko Jadwiga

https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Kinga
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1257
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Boleszl%C3%A1v_lengyel_fejedelem

