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Ĉefa temo 

“VIZAĜO DE MIZERIKORDO” 
 

 En la samtitola Buleo per kiu estis anoncita la “Eksterordinara jubileo de la mizerikordo" papo Francisko 
mesaĝas "Jesuo Kristo estas la vizaĝo de la mizerikordo de la Patro. La mistero de la  kristana kredo ŝajne 
trovas sian sintezon en tiu ĉi vorto. Ĝi fariĝis vivanta, videbla kaj atingis sian plenumiĝon en Jesuo de        
Nazaret" (Buleo, n-ro 1). 
 

 Sekve, la Papo atentigas pri la neceso de ĉiama kontemplo de la mistero de la mizerikordo, ĉar "ĝi   
estas fonto de ĝojo, sereneco kaj paco. Ĝi estas kondiĉo por nia saviĝo. Mizerikordo: estas la vorto, kiu rive-
las la misteron de la Plejsankta Triunuo. Mizerikordo: estas la lasta kaj la plej granda ago, per kiu Dio venas 
al ni. Mizerikordo: estas la fundamenta leĝo kiu loĝas en la koro de ĉiu homo    miranta per sinceraj okuloj la 
fraton trovitan sur la vojo de la vivo. Mizerikordo: estas la vojo kiu  unuigas Dion kaj la homon, ĉar ĝi mal-
fermas la koron al la espero esti amata poreterne, malgraŭ la limoj de nia pekado." (Buleo, n-ro 2).  
 

 La Papo implicite diras "Kiel multe mi deziras, ke la venontaj jaroj estu plenplenaj je mizerikordo por 
povi iri al ĉiu homo alportante la bonecon kaj la tenerecon de Dio! Ke al ĉiuj, kredantoj kaj foraj,   sukcesu 
atingi la konsolon de la mizerikordo kiel signon de la Regno de Dio jam ĉeestanta inter ni". (Buleo, n-ro 5). 
 

 La Sankta jaro metas la defiojn antaŭ la Eklezio kiel tuto, antaŭ familioj kaj parokaj kaj laikaj komunu-
moj. Do, tio koncernas ankaŭ nin, la katolikajn Esperantistojn ne simple ĉar ni estas     membroj de asocio 
oficiale agnoskita de la Eklezio, sed ĉefe kiel kristanoj kiuj devas disvastigi mesaĝon de espero.  
 

 Unu semajna kunestado estos nia komuna irado survoje al la malfermo de la mizerikordo. 
Unua loke, dum la kongreso ni donos atentigon al la preĝo, ĉar kiel la Papo atentigas "la preĝo    estas la 
nutraĵo de la mizerikordo". Same, la kongreso estos ebleco pripensi kaj pridiskuti la temon de diversaj vidp 
unktoj al kio helpos al ni fakuloj. La pilgrimado estas signo speciala en la Sankta  Jaro, ĉar ĝi estas la bildo 
de la vojo, kiun ĉiu homo faras en sia ekzistado. La vivo estas pilgrimado kaj la homo estas 'viator', pilgriman-
to kiu iras laŭ sia vojo ĝis atingi la deziratan celon. Ankaŭ por atingi la Sanktan Pordon en Romo kaj en ĉiu 
ajn loko, ĉiu homo devos fari, laŭ siaj propraj fortoj,  pilgrimadon. Tio ĉi estos signo de la fakto, ke ankaŭ la 
mizerikordo estas atingota celo kiu postulas respondecon kaj penadon. La pilgrimado, do, estu stimulo al la 
konvertiĝo: trairante la Sanktan   Pordon ni lasu nin esti brakumitaj de la mizerikordo de Dio kaj ni respon-
decos esti mizerikordaj al la aliaj tiel, kiel la Patro estas al ni. (Buleo, n-ro 14). 
 

 Respondante al tiu alvoko, dum la kongreso ni havos kelkajn pilgrimojn. Ni trairos la pordojn de tri    
katedraloj de Nitra, Bratislava kaj Trnava. Same ni pilgrimos al Marianka, la plej malnova Maria pilgrimejo en 
Slovakio kaj al la Kalvaria monto de Nitra. 
 

 La espero estas, ke nia ariĝo povu doni al ni pli kaj pli grandan konscion, ke ankaŭ ni - kiel   laikoj, kiel 
kredantoj kaj kiel Esperantistoj - havas nemalhaveblan rolon en la misio de la Eklezio, kaj ke el spirite riĉa 
kunestado povu naskiĝi nova elano kiu realigu iniciatojn kaj programojn kiuj helpu nin ĉiujn daŭrigi nian ates-
ton. 

 
LA PROGRAMO  estos preparita laŭ la skemo de la ĝisnunaj kongresoj. Ĉiutage okazos Matenaj laŭdoj, 
Sankta Meso, Rozario, Vesperaj Preĝoj, Kompletorio. Indikon pri tio oni trovos en la fina programo. 
La unua tago estos sabato kaj la unua servo vespermanĝo. Dum la unua tago (sabato, 16.07.)  okazos ankaŭ 
la meso. La lastan tagon (sabato, 23.07.) la lasta servo estos la tagmanĝo (tiuj kiuj pli frue foriras ricevos la 
manĝosakon). Dum la semajno oni traktos la temon per prelegoj kaj en pli malgrandaj diskutgrupoj. Kiel jam 
menciite, dum la kongreso ni organizos du pilgrimojn. La tuttagan al Bratislava kaj Marianka, la duontagan al 
la "slovaka Romo" Trnava kaj kelkhoran al la Kalvaria monto de Nitra. 

   Oficialaj kaj aktualaj informoj pri la kongreso sekvu pere de   
http://www.ikue.org/kong2016/index.htm 

https://www.facebook.com/IKUE-Kongreso-271488306314727 
twitter.com/IKUEkongreso 

Esperanto-elsendo de la Vatikana radio: www.radiovaticana.org  
Oni adresu proponojn kaj demandojn al:  

ikuekongreso@gmail.com au ikue.reto@gmail.com 



LA KONGRESEJO estos la Porpastra seminario de Sta Gorazd en Nitra. La seminario situas sub la kastelo 
kie troviĝas la katedralo, la dioceza muzeo, la episkopa palaco, monumento de Johano Paŭlo la 2-a. La loko 
troviĝas je la pieddistanco de la centra stacidomo/centra busstacidomo (ĉ. 20') kaj same atingebla per urba 
buso aŭ taksio. 
Je la dispono estos 1-, 2-, 3-, 4- kaj 5-litaj ĉambroj. Ĉiuj ĉambroj havas antaŭĉambron kaj apartan necesejon 
kaj duŝon. La litaĵojn kaj mantukojn oni ricevas. La ĉambroj ne havas klimatizilon.  
La kapacito de 1-, 2-, 4- kaj aparte 5-litaj ĉambroj estas EGE limigita.  
En la konstruaĵo estas la kapelo, granda kaj kelkaj malpligrandaj salonoj. La senpaga retaliro estas en ĉiuj 
salonoj kaj dormoĉambroj. 
La manĝejo troviĝas en alia, vidalvida konstruaĵo, atingebla trans la placeto. Ĉiuj manĝoj kiel kutime, okazos 
je la antaŭfiksita horo kaj komencos kun komuna preĝo. Eblas vegetara manĝaĵo kaj diversaj dietoj (kun     
anticipa averto per aliĝilo). 
Je la dispono al la kongresanoj estos senpaga parkejo por deko da veturiloj. 
Proksime al la seminario troviĝas kelkaj hoteloj. Ni ne peros ilin, sed ni povas doni la konsilojn. 
 

LA URBON Nitra oni ne devas aparte prezenti. Ĝis nun ĝi gastigis plurajn E-aranĝojn, kaj venontjare en la 
semajno post nia kongreso tie okazos la Universala Kongreso. 
Tamen ni menciu, ke la urbo plej facile atingeblas buse de Bratislava kaj aliaj enlandaj lokoj. 
Al Bratislava kiu estas je distanco ĉ. 1 horo venas la internaciaj busoj de pluraj eŭropaj urboj. La plej ofta ligo 
estas inter Bratislava kaj Vieno. Pluraj busoj survoje traveturas la flughavenoj de Vieno kaj Bratislava. Ankaŭ 
Nitra estas ligita trajne. 
La diversaj horarojn (ĉu busajn, ĉu trajnajn) oni povas konsulti http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie 
Cetere, pli pri la gastigantaj urbo kaj lando bv. trovi ĉe http://www.nitra2016.sk 
 
ĜENERALAJ INSTRUKCIOJ, bv. atente legi:  
  La aliĝo validas post la ricevo kaj de la aliĝilo kaj de la aliĝkotizo. Ĉiuj aliĝintoj ricevos la konfirmon pri la 
aliĝilo kaj  informojn kiel atingi la kongresejon. 
  La mendo de la loĝado (kompleta) estos traktata nur post la alveno de la NEPRA antaŭpago de 20%. 
  Prioritaton en la mendo de du-litaj ĉambroj havoj geedzoj. 
  Post ricevo de la mendo, la organizantoj tuj komunikos se la elektita loĝadkategorio jam estas elĉerpita. 
  En kazo de ne alveno, NUR la antaŭpago por la loĝservoj estas transdonebla al alia persono, kondiĉe ke 
tiu regule aliĝis kaj pagis la aliĝkotizon. 
  Reston de la sumo oni povas pagi al la banka konto, aŭ surloke nur per kontanta mono, en eŭroj . 
  La antaŭpago por la loĝservo pro nealveno estos redonita, nur se oni sukcesos anstataŭigi la menditan 
lokon. 
  De la redonita sumo pro organizaj kialoj oni forprenas 10 EUR. 
  La aparte menciitaj kostoj de la tag- kaj vespermanĝoj rilatas al tiuj kongresanoj kiuj loĝos aliloke kaj dezi-
ras ĉeesti la komuna(j)n manĝo(j)n. Kiuj jam ĉe la aliĝo estas certaj pri la partoprentagoj kaj deziras mendi 
manĝojn, tiuj devas  indiki precize la menditajn manĝojn. Surloke (ĝis la antaŭa tago) eblos mendi manĝojn. 
Tamen pro organizaj kialoj, oni petas, ke oni konigu al la organizantoj sian preferon maksimume ene de la 1a 
de julio. 
  Se vi interesiĝas pri la hotelaj loĝeblecoj en la proksimeco de la kongresejo, bv. tion kiel eble plej rapide 
komuniki al la organizantoj. 
  La prezoj estas kalkulitaj laŭ la kostoj en oktobro 2015. 
  Se vi volas kontribui al la tema parto de la programo, bv. klare skribi al kiu subteno rilatas via kontribuo. 
Krome, bv. sendi ĝis dek frazan resumon de la kontribuo antaŭ la 1a de majo.  
  Se via kontribuo estos listigita en la programo, ĝi povus daŭri ĝis 25' kaj vi estos petata liveri skriban     
version de la prelego por posta aperigo.  
  
  Dum UK restado: 
En la seminario eblos loĝi dum la plia, UK-semajno. Tamen, oni devas tion mencii en la aliĝilo kaj mendi kaj 
pagi nur pere de IKUE. La restado en la  seminario dum la UK estos rezervita nur por la aliĝintoj al la UK. La 
menciita prezo  inkluzivas  la tranoktadon kaj matenmanĝon. Momente oni nur enketas ĉu kaj kiom da perso-
noj interesiĝas pri la tag- kaj vespermanĝoj. Same necesas la antaŭpago de 20%. La mendojn por la dum UK 
restado oni akceptas la plej malfrue ĝis la 1-a de majo.   
Oni nepre devas mencii la UK kongres-numeron! 
La UK kongresejo troviĝas ĉ. 15’ pieddistance de la seminario. 



PAGMANIERO 
BANKO: 
Pere de la itala poŝt-banka konto: 
IBAN: IT34 H076 0103 2000 0002 3290 000  
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
je nomo: UNIONE INTERNAZIONALE CATTOLICA ESPERANTISTA 
adreso: Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 ROMA-RM ( Italia)   
 

UEA:  
konto "ikue-v" de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista - Romo, Italio 
Oni ne FORGESU skribi la kialon de la pago. 
 

atentu: 
1) eŭropanoj de la landoj kies bankoj aliĝas al sistemo "SEPA" ne pagas komisiojn por alsendi la 
monon. Oni petu informojn ĉe sia banko; 
2) oni skribu precize la nomon: "Unione internazionale cattolica esperantista". Oni ne uzu mallon-
gigojn, nek la siglon IKUE, nek alian akronimon: oni riskas, ke la pago ne estu farita. 
 

Ĉehoj kaj Slovakoj povas pagi per la bankokonto en FIO-banko: 
je la nomo de: Pavol Petrīk, Na Dujave 3, 08256 Pečovskā Novā Ves kun mencio: IKUE-kongreso 
IBAN: SK8383300000002600870172 
BIC: FIOZSKBAXXX 

KOTIZTABELOJ  

 

Tarifo A: iamaj socialismaj landoj de Eŭropo (escepte de Slovenio); ĉiuj landoj de Azio (escepte de Arabio, 
Israelo, Japanio, Malajzio, Sudkoreia Respubliko), Afriko (escepte de Sudafriko), Latina Ameriko,  Oceanio 
(escepte de Aŭstralio, transmaraj teritorioj de Francio). 
Tarifo B: Ĉiuj mondaj landoj ne inkluzivitaj sub A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prezo inkluzivas: 7 tranoktojn, 6 vespermanĝojn, 7 matenmanĝojn kaj 7 tagmanĝojn; bustransporton dum 
pilgrimadoj kaj necesajn enirbiletojn. La supre kostoj ne inkluzivas asekuron! 
 

Partaj partoprenantoj — manĝoj en la kongresejo: tagmanĝo:  6,5 EUR  vespermanĝo: 4 EUR  

 
Dum UK restado: 

 

KONGRESA ALIĜKOTIZO (ne repagebla kaj nek transdonebla!) 

 aliĝperiodo A B 

ĝis la 29-a de februaro 20 EUR 35 EUR 

de la 1-a de marto ĝis la 31–a de majo 35 EUR 50 EUR 

de la 1-a de junio 45 EUR 70 EUR 

parta partopreno taga   8 EUR 10 EUR 

pilgrimtago al Marianka kaj Bratislava 25 EUR 25 EUR 

duonpilgrimtago al Trnava 15 EUR 15 EUR 

Apogkotizo: 50% de la plena kotizo 
(oni ne partoprenas en la kongreson, sed ricevas la kongresan dosieron) 

Infanoj ĝis 8 jaroj aliĝas senpage 

ne IKUEanoj krompagas la aliĝkotizon 10 EUR pli por plena partopreno 

 priskribo de la ĉambro                          A                                         B 

1-lita  295 EUR 325 EUR 

2-lita  220 EUR 260 EUR 

3-lita  210 EUR 240 EUR 

4-lita 195 EUR 225 EUR 

5-lita  185 EUR 215 EUR 

ĉambro 1-lita 2-lita 3-lita 4-lita 5-lita 

1 persono / 1 tranokto       
kun matenmanĝo 

30 EUR 26 EUR 22 EUR 19 EUR 17 EUR 
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ALIĜILO KAJ MENDILO 
 
Sendu rete al: ikuekongreso@gmail.com aŭ per ordinara poŝto al la adreso:  
Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio 
Ĉiu aliĝinto uzu apartan aliĝilon. La aliĝilon/mendilon bv. plenigi preslitere. 

 
Mi pagas: 

Kongreskotizon            = ____ EUR 
Loĝservojn/antaŭpagon por la Kongreso   = ____ EUR 
UK Loĝservojn/antaŭpagon       = ____ EUR 
Libervola kontribuo al la Kongresa Kaso   = ____ EUR 
SUME         = ____ EUR 
                   Antaŭpagon de   ____ EUR mi ĝiris al la:   

 

   Banka konto de IKUE 
   IKUE-konto ĉe UEA 
 Banka konto en FIO-banko 

 

Dato: ___________________    Subskribo: ___________________  

PERSONA(J) NOMO(J) 

 
  

FAMILIA NOMO 

ADRESO (strato, domnumero) 

 
 

poŝtkodo, urbo, ŝtato 
   

NASKIĜDATO 
  

TELEFONO 
  

RETADRESO 

 
  

FAKSO 

Mi estas vegetarano: JES       NE Mi estas handikapito: JES         NE 
  

Mi planas alveni (dato, transportilo) 
  

Mi planas forveturi (dato, transportilo) 
 

Mi mendas servojn dum la  
Kongreso de IKUE (metu ) 
 
1-lita ĉambro                      
2-lita ĉambro                      
3-lita ĉambro                      

4-lita ĉambro                      
5-lita ĉambro                      
 

Mi estas parta partoprenanto kaj mi mendas  manĝojn:  
tagmanĝoj (datoj): 
vespermanĝoj (datoj): 
pilgrimoj:  
 
Mi deziras dum la UK loĝi en la seminario: Mia KN: ______ 

dum la tuta semajno  nur parte (datoj): 
En ĉambro : 1-lita   2-lita  3-lita  4-lita  5-lita   
Mi interesiĝas pri la dum la UK tag– kaj vespermanĝoj:  

Mi deziras dividi ĉambron kun 
 
  

Mi havas apartan dieton 

Al la programo mi pretas kontribui per 
    
  


