
“Jesteśmy jedną rodziną: jedna jest nasza 
matka, jedna jest nasza krew, jedno jest 

nasze serce, jeden jest nasz Bóg !”.
(János Esterházy)

Organizatorzy:

Partnerzy medialni:

Inni partnerzy:

Zaproszenie

dzień pamięci
jánosa esterházyego

https://www.esterhazyjanos.eu
https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

Centrum PIelgrzymkOwegO 
JánOsa esterházyegO

Serdecznie zapraszamy Was wszystkich: 
Zarząd Centrum Pielgrzymkowego  

Jánosa Esterházyego



17 września 2022 (sobota)
Program Dnia:
9.30 - 11.00  Piesza pielgrzymka z Babindola 
   do Dolnych Obdokovców.
10.00   Otwarcie bram Centrum Pielgrzymkowego   
   Jánosa esterházyego, przyjęcie pielgrzymów.
11.00 - 11.30  uroczyste przybycie pielgrzymów z symbolem  
   pielgrzymki "naszym znakiem jest krzyż" 
   i umieszczenie go na ołtarzu (ofiarowanie 
   modlitw, złożenie darów ziemi i ich 
   błogosławieństwo)
11.30 - 11.50  Obecność sługi Bożego Jánosa esterházyego 
   wśród nas - świadectwa, wyznania 
11.50 - 12.00  spełnienie ostatniego życzenia Jánosa 
   esterházyego, podsumowanie i wspomnienia  
   z pogrzebu w 2017 roku
12.00   „anioł Pański“
12.05 - 12.20  występ zespołu folklorystycznego  
   z Dolnych Obdokovców
12.20 - 13.15  Dziedzictwo Jánosa esterházyego dzisiaj 
   Świadectwa: dr andrása Csókay  
   i károlya eperjes
13.15 - 14.15  Droga krzyżowa 
14.15 - 14.45  uroczyste wręczenie medali pamiątkowych 
   Jánosa esterházyego
14.45 - 15.00  Powitanie gości 
15.00   uroczysta msza święta dziękczynna pod 
   przewodnictwem: Zsolta Marton biskupa  
   z Vác (intencje mszy św. : o beatyfikację 
   Jánosa esterházyego oraz za męczenników 
   komunizmu, o wzajemne przebaczenie 
   między narodami, o pokój na ukrainie ) 
17.00   OratOrIum esterházy  
   - Chór męski im. św. efraima 
   Patronat nad dniem skupienia objął  
   Mons. Zoltán Ďurčo,  
   wikariusz diecezji nitra

ZAPROSZENIE
na dzień skupienia zorganizowany z okazji  

5. rocznicy pochowania szczątków sługi  
Bożego Jánosa Esterházyego w miejscu jego  

ostatecznego spoczynku

miejsce: 
Zarząd Centrum Pielgrzymkowego  

Jánosa Esterházyego 
- Dolne Obdokovce 426, Słowacja

Data: 16-17 września 2022  
(piątek, sobota)

16 września 2022 (piątek) 
Wigilijne czuwanie w Dolnych Obdokowcach

17.30  msza święta

18.00  Otwarcie wystawy portretów Jánosa  
  esterházyego

18.30  "niewymazana historia" - projekcja filmu  
  i dyskusja z jego polskimi twórcami. 

21.00  wieczorna Droga krzyżowa i modlitewne  
  czuwanie w intencji pokoju w kaplicy.


