
Passaui zarándoklat – 2015. 05. 6-8. 

Szerda, a zarándoklat első napja 

2015. május 6-án reggel Érdről reggel 5 órakor indultunk volna. Az indulásnál azonban 

volt egy kis probléma: a busz nem indult el, így kb. egy órát késtünk. Miután a busz 

beindult Székesfehérvár felé vettük az irányt, ahol a zarándoklaton részt vevő társainkat 

vette fel a busz. Móron vált teljessé csapatunk. 

Elhagyva Magyarországot, túljutottunk az Ober-Ens-en, azaz az Óperenciás tengeren 

is. 

Az első célunk Altötting volt, ami Németországban található. Itt megnéztük a templomot, 

és a Fekete Madonnát. Ennek az első csodája, hogy 

egy megfulladt fiú feltámadt. Azóta rengeteg csoda 

történt, évente kb. 40. Minden évben rengeteg 

zarándok jön ide. 

Altötting után indultunk Passauba.  A szálláson 

vacsoráztunk, majd elmentünk egy kis sétára a 

városban. Itt nagy árvizek szoktak lenni, a legnagyobb 1501-ben volt. 

Csütörtök, a zarándoklat második napja 

Kipihenve az utazás fáradalmait, frissen ébredtünk és jól 

megreggeliztünk. A délelőtti program városnézés Passauban. 

Találkoztunk az idegen vezetőnkkel, aki régi, korhű ruhába volt 

öltözve. Elmesélte nekünk a Dóm és a Püspöki palota nagyon 

érdekes történetét. Mesélt a Dóm nagyon hosszú, közel 300 évig 



tartó építéséről. Vicces szerepjátékot játszottunk híres emberekről pl: Gizella királyné. 

Mesélt még tűzvészről és árvizekről is, amik a híres épületeket érték. Legutóbb 2013-ban 

volt árvíz, ennek nyomait még ma is látni lehetett a város alacsonyabban fekvő részein. 

Egy folyó melletti házon mércével jelölték meg a víz magasságát és láttuk, hogy az 1501-

es árvíz volt a legnagyobb. 

Ezután egy kis hajókirándulásra indultunk a Dunán 

egy Sissi nevű hajóval. A víz felöl is megnéztük a 

várost, aminek nagyon szép a fekvése. Megmutatták 

azt a helyet, ahol három különböző színű folyó 

torkollik össze, ettől érdekes színe lett a víznek. Majd 

megnéztük Passau egyik legszebb templomát, amit most újítottak fel és csak úgy vakított 

a fehér színe. Délelőtt utolsóként megnéztük a város legjobb lóhús hentesét. A sok és 

érdekes látnivalótól megéheztünk és egy Pizzériában nagyon finom ebédet ettünk. 

Ebéd után A Stefans Dómot néztük meg 

tüzetesebben. A passaui Szent István-

dómban található a világ legnagyobb 

templomi orgonája.  A Szent István-dóm 

az óváros legmagasabb pontján található. 

Nehéz barokk stukkói és meseszép freskói, 

mind olasz mesteremberek munkái, akik az 1662-es tűzvész után kezdtek nagy munkába. 

Az érdekes vezetés után felgyalogoltunk a Marienhilf templomhoz és a körülötte lévő 

pálos kolostorhoz. A templomban elimádkoztunk egy tized rózsfüzért. 

A vacsora után Ferenc atya és Wolfgang atya celebráltak misét a Dóm szent András 

kápolnájában. 



Péntek, a zarándoklat 3. napja 

Az utolsó napon korán keltünk. Még össze kellett pakolnunk a bőröndünket és rendbe 

kellett raknunk a szobánkat. Ezek után elmentünk reggelizni, ahol megkaptuk az aznapi 

ebédet és innivalót. Reggeli után elindultunk a busz felé. A buszig több száz lépcsőn 

kellett lemennünk a szuvenírekkel teli bőröndökkel. Ezután kezdetét vette az egész napos 

utazás. 

Hazafelé megálltunk Ausztriában, Maria Taferl kolostoránál. 

Gyönyörű látvány fogadott bennünket mikor felértünk a 

szerpentinen. Egy hatalmas templom, ami pont az előtte 

fekvő völgyre nézett. A templom mellett egy oltár volt, 

melyen időszámításunk előtt emberáldozatokat mutattak be. 

Akkoriban élt egy erősen vallásos férfi, akit aggasztott, hogy 

lakóhelyén egykor embereket végeztek ki. Éppen ezért a földjén egy Mária szobrot 

akasztott ki az egyik fára. Ennek az embernek nagyon beteg volt a fia. Reggel imádsággal 

kezdte, este imádsággal fejezte be a munkáját. A fia meggyógyult. Innentől kezdve egyre 

több ember kezdett el a Mária szoborhoz járni. Ott imádkoztak. Néhány év múlva 

építettek ott egy kis kápolnát, de olyan sok ember járt oda, hogy a kápolnát templommá 

kellett bővíteni. Miután az atya elmesélte ezt a történetet, bementünk a templomba. Éppen 

szentmise volt. A templom belülről is gyönyörű volt. Még az eredeti Mária szobrot is 

láthattuk. Majd miután megnéztük a templomot, a szerpentin által felrázott gyomrokat 

lehűtöttük egy kis fagyival, majd irány vissza a buszhoz. Még hátra volt az útnak több 

mint a fele. Ezen kívül még egyszer megálltunk az úton, ebédelni.  A háromnegyed órás 

pihenő után indultunk is tovább. Az út végére már mindenki egy kicsit fáradtnak tűnt. 

Először a móriak szálltak le a buszról, Őket a székesfehérváriak követték, majd utoljára 

Érden állt meg a busz ahol mi is leszálltunk a buszról és három nap után ismét 



megölelhettük szüleinket. Nagyon élveztük a kirándulást, jól éreztük magunkat. Kár, hogy 

nem maradhattunk tovább. 

Köszönjük szépen Püspök Úrnak hogy lehetővé tette számunkra, hogy részt vegyünk a 

zarándoklaton.. 

A beszámolót összeállították: Etényi Gergely, Kováts Boglárka, Matécsa Dániel és Toldi 

Anna, a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskola tanulói. 


