
„Szeressük Istenünket és szeressük 
egymást, mint jó testvérek!”

(E.J.)

Meghívó

ISTEN SZOLGÁJA  
ESTERHÁZY JÁNOS 

ZARÁNDOKNAP

EstErházy János 
zarándokközpont

Regisztráció és további tudnivalók:
ifj. Csámpai Ottó, Tf.: 00421 903 441 891

e-mail: info@esterhazyjanos.eu
www.esterhazyjanos.eu l www.pazmaneum.com

www.facebook.com/ejzarandokkozpont 
www.felvidek.ma l www.ma7.sk 

Cím: Alsóbodok, Kálvária tér 426.
GPS koordináták: Dolné Obdokovce N 48 30842 E 18 21089

a programváltoztatás jogát fenntartjuk, mivel a fenti program az aktuális 
közegészségügyi rendelkezések alapján változhat. kérjük, figyeljék 

honlapunkat az https://www.esterhazyjanos.eu és facebook oldalunkat 
a https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont elérhetőség alatt.



2021. IX. 17. (péntek)
Az EstErházy János zArándoknAp vIgílIAI 
EsEményEI Alsóbodokon

18.00  dávid zsuzsanna képzőművész 
 „A mi jelünk a kereszt” c. kiállításának 
 és magyar - lengyel   gyermekek  
 Esterházy János témájában alkotott 
 gyermekrajz-kiállításának megnyitója 

18.30  Beszélgetés a kiállító művésszel és a trIptIChon
 c. 3 részes Esterházy-filmeposz készítőivel 
 (helyszín: konferenciaközpont)

19.30  a trIptIChon c. 3 részes Esterházy-filmeposz
 bemutatója (rendezte: zsigmond dezső, 
 helyszín: szabadtéri színpad)

22.00  Esti gyertyafényes keresztút, majd imavirrasztás 
 a kápolnában.

2021. IX. 18. (szombat) 
Az IstEn szolgáJA EstErházy János zArándoknAp 
progrAmJA

10.00  – 10.30     zarándokok érkezése, fogadása és az Esterházy
   János zarándokközpont emlékhelyeinek
   megtekintése 
10.30 – 11.00     Beszámoló az Esterházy Emlékév és az Esterházy
   János zarándokközpont eseményeiről
11.00 – 11.30     a zarándoknap jelképének, „a mi jelünk a kereszt”
   fogadása. Emléklapok átadása 
   a zarándokcsoportok képviselőinek
11.30– 11.40   Boráros Imre: Esterházy János imája
   - kulcsár Ferenc verse
11.40– 12.00   dr. kőrösi Mária: Esterházy János üzenete a mához
   - a hit erejével c. előadás
12.00      déli harangszó – az Úr angyala imádsága
12.05 – 12.30   tanúságtételek Isten szolgája Esterházy János
   köztünk való jelenlétéről
12.35 – 13.00   dr. Csókay andrás: Jézussal a sátán ellen 
   - orvosmissziós tapasztalataim c. előadás
13.00 –14.00    a „hűség keresztútjá”-nak imádságos bejárása 
14.00 – 14.15   az alsóbodoki asszonykórus előadása
14.15 – 14.45 az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadása: 
   posztumusz dr. karaffa János atya 
   dávid zsuzsanna 
   dariusz Żuk-olszewski 
14.45 – 15.00   a vendégek köszöntése, ének
15.00   Ünnepi hálaadó szentmise 
   Főcelebráns: Ft. orosch János, a nagyszombat
   főegyházmegye érseke
   (a szentmise szándéka: Isten szolgája Esterházy
   János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák
   vértanú társaiért, a közép-európai népek
   megbékéléséért, karaffa János, az Esterházy János
   zarándokközpont hűséges támogatójának lelki
   üdvéért.)
17.00    hAzAtérés – a Magyar nemzeti színház
   misztériumjátékának bemutatója Esterházy János   
   emlékére. rendezte: rubold ödön

ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS
születésének 120. évfordulója  

és végső nyugalomra helyezésének  
4. évfordulója alkalmából szervezett 

Zarándoknap programja

helyszín: 
Esterházy János zarándokközpont,  

Alsóbodok, kálvária tér

Időpont: 2021. szeptember 17-18.  
(péntek - szombat)    

Mindenkit szeretettel hív és vár 
az Esterházy János Zarándokközpont vezetősége.


