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A Via Mariae polgári társulás több rendezvénye ismert hazánkban,                                           
Nyitra környékén úgyszintén, amelyen idestova 10 esztendeje szinte rendszeresen zoboraljiak 

is részt vesznek, zarándokolva határon innen és határon túl. 
Kibővítve ezévi programjainkat, tekintettel az Esterházy-emlékévre, egy új gyalogos 

zarándoklatot indítottunk Bábindalról Alsóbodokra, 1. Esterházy János gyalogos zarándoklat 
néven, amelyet a mártír gróf boldoggáavatásáért ajánlottunk fel. 

Hegyi Péter atya lelki vezetésével imával énekelve együtt vonultunk az alsóbodoki
zarándokközpont ünnepségére.

A prezentáció a gyalogos zarándokok útjának egyes pillanatait mutatja be képekben a 
teljesség igénye nélkül.

BEVEZETŐ GONDOLATOK:





MEGHÍVÓ A GYALOGOS ZARÁNDOKLATRA:



Nyitra

1. ESTERHÁZY JÁNOS GYALOGOS ZARÁNDOKLAT BÁBINDALról ALSÓBODOKra /4 km/                    

2021. szeptember 18., szombat

Indulás: 09:30-kor 
a bábindali
templomtól

Bábindal

Alsóbodok Érkezés: 11:00-kor az
alsóbodoki

zarándokközpontba



Bábindal

Babindol

Bábindal mai 
címere – a 

legkorábbi és a 
későbbi pecsétek 

alapján – zöld 
alapon ezüst 
csoroszlya és 
ekevas arany 

pálmaágak között, 
felettük három 

arany liliom (Szent 
Imrét, a templom 

védőszentjét 
jelképezve). Zászlaj
a zöld-arany-ezüst.

Bábindal /szlov. Babindol/ falu Nyitrától 12 km-re, délkeletre 
található, a település pozíciója /koordináták/ Szlovákia térképén: 

é. sz. 48° 17′, k. h. 18° 15′.

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=hu&pagename=Babind%C3%A1l&params=48_17_N_18_15_E_region:SK_type:city(667)


A bábindali templomot a főbejárat felirata szerint Gyuricza József építette
többedmagával 1909-ben, s Szent Imre tiszteletére szentelték fel.



INDULÁS ELŐTT A BÁBINDALI SZENT IMRE TEMPLOMNÁL:



Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,

Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.

Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,

minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam…

Amen.
Szent Patrik: Úti imádság





Imádság Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, 

amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a 

kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te 

akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az 

igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását 

az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, 

valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus 

követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője 

anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, 

növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen 

Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva 

bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és 

boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

MKPK által jóváhagyott magyar nyelvű változat

A gyalogos zarándoklat Isten Szolgája Esterházy János 

boldoggá avatásáért volt felajánlva















Alsóbodok felé közelítve jól lehetett látni a völgyben fekvő falut, a mögötte magasodó
völgyhíddal (mely az autópálya részét képezi) és a Zobor hegyekkel. Az 1100 fős zoboralji
község 1899-ig Bodok néven szerepel. 1228-ban Bodok néven említik először. 1283-ban 

Bodak, 1335-ben utraque Bodak alakban szerepel az írott forrásokban. 1228-ban a 
Garamszentbenedeki apátság és a Nyitrai egyházmegye birtoka. 





CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG A GYALOGOS ZARÁNDOKLATHOZ:



MEGÉRKEZVE AZ ALSÓBODOKI ESTERHÁZY 
JÁNOS ZARÁNDOKKÖZPONT 
BELÉPŐKAPUJÁHOZ TOVÁBBI 

ZARÁNDOKCSOPORTOK CSATLAKOZTAK A 
GYALOGOS MENETHEZ:





A gyalogos zarándokcsoporthoz többek között a 
Dunabogdányi Esterházy Társaság tagjai is csatlakoztak

Magyarországról. Az Esterházy-emlékévhez
kapcsolódva minden hónap első szerdáján a 

dunabogdányi Nepumuki Szent János templomban 
szentmisét mutatnak be Esterházy János boldoggá 

avatásáért. 



Vértanúknak Királynéja, tiszta Szűz!
Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk                                       
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk

Szép Szűz Mária! 
Könyörögj értünk!





A gyalogosan zarándoklók megérkezve Alsóbodokra, 
az Esterházy János Zarándokközpontban egésznapos

rendezvényen vettek részt



Az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnája, 
előtérben a harangláb



Epilógus

Isten Szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója és végső nyugalomra 
helyezésének 4. évfordulója alkalmából rendezett zarándoknapra idén az első 

alkalommal szerveződött meg az Esterházy gyalogos zarándoklat.

Bábindalról elindulva csallóköziek, hontiak, barsiak és zoboraljiak is voltak az 
Úton, hogy aztán megérkezve az Alsóbodoki Esterházy János 

Zarándokközpontban rendezett ünnepség estig tartó gazdag programjain 
vegyenek részt.

Hegyi Péter érsekújvári káplán lelki vezetésével végigjárt 4 km-es gyalogos
zarándoklat, majd aztkövető estig tartó eseménysorozat mindenkinek

gyarapította ismereteit a mártír grófról,                                                                               
hogy hitünkben megmegerősödve tudjunk visszatérni

a 2. Esterházy János gyalogos zarándoklatra 2022. szeptember 17-én.



Sajtóban megjelent beszámoló
Isten szolgája, Esterházy János születésének 120., továbbá végső nyugalomra helyezésének negyedik évfordulója alkalmából szervezett a Via Mariae - szlovákiai Mária út

Polgári Társulás szeptember 18-án, szombaton zarándoknapot Alsóbodokra. Miután megérkeztek a Csallóköz és Mátyusföld különböző egyházközségeiből autóbusszal

a zarándokok Babindálra, délelőtt 10 óra utáni indulással a település római katolikus templomától 4 km-es gyalogos zarándoklat keretében folytatták útjukat. Útra indulás előtt Szent Patrik imája csendült fel. Utuk során pedig

elimádkozták az örvendetes rózsafüzért. Az egyes tizedek előtt Hegyi Péter érsekújvári káplán elgondolkodtató, megszívlelendő elmékedéseit hallgatta meg a körülbelül 40 gyalogos zarándok. 

Alsóbodokra érkezés után, fél tizenkettő körül az Esterházy-zarándokközpontban került sor a zarándokok fogadására és az Esterházy János Zarándokközpont emlékhelyeinek megtekintésére. A zarándokok meghallgatták neves

személyiségek tanúságtételeit, Isten Szolgája, Esterházy János köztünk való jelenlétéről. Így dr. Csókay András: Jézussal a sátán ellen című tanúságtételét, egyben missziós tapasztalatait, de szólt közben Szilvási Zalán is, akit mint

barátját Csókay idegsebész doktor kért fel a színpadra tapasztalatai megosztására a hallgatósággal. 

Délidőre, a harang felcsendülésére a zsérei Földessy László vezetésével elénekelték, a Zoboralja jó ismerőjének, fáradhatatlan zarándokának, Jáki Sándor Teodóz atya emlékét megidézve az Úrangyala imádságát. Utána Farkas 

Zsolt szőgyéni plébános vezetésével következett a Hűség keresztútjának imádságos bejárása, közben Andruskó Gyula nagycétényi plébános megszentelte az egyes stációkat. 

Az alsóbodoki asszonykórus fellépése után az Esterházy János-emlékérem átadására került sor, melyeket Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere és ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy-zarándokközpont igazgatója adták át. 

A díjazottak között voltak Dávid Zsuzsanna; Dariusz Žuk-Olszewszki; posztumusz az idén júniusban 48 évesen elhunyt Karaffa János atya és az ugyancsak idén márciusban, 80.életévében elhunyt František Lízna atya.

Az esemény csúcspontja a három órakor elkezdődő szabadtéri hálaadó főpapi szentmise volt, amelynek főcelebránsa Orosch János, a nagyszombati főegyházmegye érseke volt, aki szép számban összejött oltártestvére

jelenlétében mutatta be a legszentebb áldozatot. Köztük a teljesség igénye nélkül Gyurcsó Zoltán Nyitrai egyházmegyei vikáriussal; Mátyás atyával, aki lengyel származású és Legnica településen működik, de Budapest 10.kerületi 

lengyel katolikus közösségének is lelkes lelki segítője; Bíróczi István nyugalmazott lelkipásztorral, a nyitrai ferences templom vasárnapi magyar miséinek szolgálójával; Schranko László bacsfa-szentantali plébánossal; Balga Zoltán 

prágai magyar plébánossal és további lelkipásztorokkal. 

Orosch érsek homíliájában szólt a mise céljáról, küldetéséről, ami Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák vértanútársaiért, a közép-európai népek megbékéléséért, nem utolsó sorban pedig a közelmúltban

elhunyt Karaffa János, az Esterházy János Zarándokközpont hűséges támogatójának lelki üdvéért volt felajánlva.

A mise végéhez közeledve Peczár Károly, az Esterházy Polgári Társulás elnöke köszönet jeléül adta át az érseknek az Esterházy-emlékérmet, kérve közbenjárását a gróf boldoggá avatásáért is.

Az eső megeredtével kicsit megcsappant a zarándokok száma, de a kitartóak még megtekintették fél hattól Hazatérés címmel az Esterházy János élete hét képben című színpadi előadást a Magyar Nemzeti Színház színészeinek

közreműködésével. Az eseményen jelen voltak a felvidéki közélet ismert személyiségei, így a teljsesség igénye nélkül Bárdos Gyula, a Csemadok régi-új országos elnöke, Forró Krisztián, MKP-elnök, Őry Péter, Csallóközcsütörtök

polgármestere és mások. 

Köszönet a gyalogos zarándoklat szervezőinek: Katona Júliának Dercsikáról, Patay Péternek Nyitráról és a kitartó résztvevő zarándokoknak. /

/Zilizi Kristóf beszámolója a Remény katolikus hetilapban jelent megy 2021. 10. 17-én/



Köszönet a gyalogos zarándoklat segítőinek:

Hegyi Péter atyának, lelki vezetőnknek

Katona Júliának, Lőrincz Karolinának, Földessy Lászlónak.
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Az 1. Esterházy János gyalogos zarándoklat prezentációját

a zarándoklat résztvevőinek, segítőinek, támogatóinak, és minden jóakaratú

embernek

szeretettel készítette:

Patay Péter,

Via Mariae (szlovákiai Mária út) polgári társulás

E-mail: patay.peter@gmail.com
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Köszönöm a figyelmet !



Vége


