
Tanulói beszámoló a „Határtalanul” pályázat keretében szervezett „Szentjeink 

nyomában” Csíksomlyói zarándoklatról, amit 2022.június 2-6. között szerveztünk 34 

tanuló és 3 kísérőtanár részvételével. 

„Sok minden megfogott az út során, de ami leginkább magával ragadott az a közösség volt. 

Ezalatt a pár nap alatt megismerkedhettem iskolatársaimmal, évfolyamtársaimmal és új 

barátságok is kötődtek. A zarándokút során legjobban az emberek összetartása és 

segítőkészsége érintett meg és hogy szinte egy nagycsaládként vonultunk végig Csíkszereda 

utcáin egészen a Csíksomlyói nyeregig. Az út során több helyen is megszálltunk. A 

nagyváradi püspökség zarándokháza fogadott az első éjszaka. Másnap idegenvezetővel 

megtekinthettünk több nevezetességet: pl. Püspöki palota, Szent László templom, belváros. A 

több száz kilométer utazás során csodáltuk Erdély gyönyörű tájait, majd estére megérkeztünk 

Székelyszentlélekre, ahol két éjszakára kedves, vendégszerető családoknál kaptunk szállást. 

Közösen étkeztünk a Tájház Fogadóban, ízletes helyi ételekkel láttak el. Szombaton hajnalban 

elindultunk a Csíksomlyói búcsúba, amit Csíkszereda szélétől gyalog tettünk meg a 

székelyudvarhelyi Szent Teréz plébánia zarándokcsoportjával. A szentmise, a hangulat 

lélekemelő volt. A következő úticélunk Kolozsvár volt, előtte a Tordai hasadékhoz is tettünk 

egy kitérőt. Kolozsváron részt vettünk a pünkösdi szentmisén a Szent Mihály-templomban, 

vállalkozó szellemű társaink felolvastak, ministráltak, majd a kolozsvári Református 

Kollégiumban aludtunk egy korszerű, rendezett épületben. Utunkat a Házsongárdi temető 

bejárásával folytattuk, ahol az idegenvezető elkísért számos híres sírhoz pl.: Bánffy, Bethlen 

család kriptáihoz, Apáczai Csere János, Dsida Jenő sírjához. Megtekinthettük Kolozsvár 

nevezetességeit: a várfalat, a református templomot, Mátyás király szülőházát, a híres 

lovasszobrot. Ebéd után indultunk haza. Összeségében ez a zarándoklat segített 

megerősítenem a hitemet és az Isten iránti bizalmamat, szeretetem. Ezt a programot 

elsősorban azoknak ajánlom, akik lelkileg közelebb szeretnének kerülni Istenhez és szeretnék 

megerősíteni a hitüket. Nagyon örülök, hogy eljuthattam ide és megannyi boldog emlékkel 

gazdagodhattam.” 

Morzsák:  

„Az Isten felé való bizalmam megerősödött.” 

„Hihetetlen, hogy rengeteg embert tud megmozgatni egy ilyen esemény.” 

„Hatalmas élmény megtapasztalni a magyarság összetartozását.” 

„A búcsú ragadott meg, nagyon tetszett, hogy énekelve tettük meg a nyeregbe az utat, így 

nem éreztem a fáradtságot.” 

„Sokat tanultam ettől az úttól, megtanultam vállalni magamat és elfogadni, ahogy vagyok 

magam minden hibámmal együtt.” 

„Nagyon jó csapat voltunk, vidáman telt el az út sokat beszélgettünk, közelebb kerültünk 

egymáshoz, az Istenhez.” 

„A zarándoklat teljes mértékben megerősítette az Isten iránti szeretetem, bizalmamat és a 

hitemet, valamint egy álmom vált valóra azzal, hogy eljuthattam erre a búcsúra.” 

„Az érintett meg, hogy rengeteg ember összegyűlt és képes volt kilométereket sétálni azért, 

hogy részt vegyen ezen a gyönyörű eseményen.” 



 

„Attól a pillanattól kezdve, hogy csatlakoztunk a zarándokló csoporthoz Csíkszeredán, a mise 

végéig minden felemelő volt. Ez idő alatt is legjobban a közös zarándokénekek éneklése 

tetszett, majd mikor hallhattam a Magyar és a Székely Himnuszt a mise végén az különösképp 

felemelő volt!” 

„Szerintem a programok alaposan megtervezettek voltak, és ennek köszönhetően minden fontos 

helyszínt meg tudtunk tekinteni. Köszönöm, hogy részese lehettem!” 

 

 
 


