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 Ganna sváb település, lakónak többsége római katolikus vallású. Nemzetiségi önkormányzatunk 

programjai lebonyolításakor (egyház zenei koncert, adventi hangverseny,  nemzetiségi nap, 
gyermektábor) szorosan együtt működik  az egyházzal.  

Évek óta szervezünk közösen zarándokutakat a nyugdíjasok részére. 
A kirándulásokon  egyházi intézményeket, templomokat  látogatunk meg.  
Az elmúlt években jártunk a szombathelyi Ferences rendházban és templomban, az Esztergomi 

Bazilikában, a budapesti Mátyás templomban, a Tihanyi Apátságban, a Pannonhalmi Apátságban, a 
jáki templomban, a veleméri Árpád kori templomban, a Zirci Ciszterci Apátságban, Máriagyüdi 
emlékhelyen, a Pápai Bencés templomban, 2015-ben  Csatkára zarándokoltunk és ott tartottunk 
istentiszteletet, jártunk már Székesfehérváron és  Móron is a Kapucinus templom és rendházban. 

 
A Gannai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szeptember 1-én, szombaton reggel 6 órakor 

indult a település nyugdíjasaival zarándokútra Bajára és környékére. A település határát elhagyva 
reggeli imádsággal és énekkel kérték Isten segítségét az úthoz. Mindezeket magyar és sváb nyelven is 
elmondták. A zarándokúton részt vett a település lelkipásztora, Reichardt György is. Bajára érve 
megtekintették a Fő teret, majd  a belvárosi nagytemplomban az atya a helyi plébánossal közösen 
tartott szentmisét. A misén az énekek sváb nyelven hangzottak el. A szentmise után  a gannáról 
elszármazott Moóri József és családja látta vendégül a csapatot. A jó hangulatú ebéd elfogyasztása 
követően Pörbölyön erdei kisvasutazáson vettek részt, mivel a Duna alacsony vízállása miatt a 
hajókázás nem volt megengedett. Az erdei vasutazás után a csapat hazaindult és Pápán a 
Gyólyafészek vendéglőben elfogyasztott vacsorával zárták a napot.  

A község határában az esti imádsággal és énekkel köszönték meg a  jól sikerült kirándulást  a 
zarándokok. 

Tervezett programunkban a Mohácsi emlékhely megtekintése szerepelt, de mivel elég hosszú és 
fárasztó utazás kellett felkészülni, úgy döntöttünk, hogy helyette egy Dunai hajókázáson veszünk 
részt. Sajnos a Duna alacsony vízállása miatt ezt a programot is törölnünk kellett, így végül a 
Pörbölynél lévő nemzeti parkban erdei kisvasutazást szerveztünk. 

 
 



  

  
 
 
 

  
  

 


