MEGHÍVÓ
A Magyar Zarándokút Egyesület és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 2011.
március 31-én megnyitotta a spanyolországi El Camino-hoz hasonló, hálózati jelleggel,
folyamatosan működő Magyar Zarándokutat.
A Magyar Zarándokút hazai szent helyeket (különleges kisugárzású helyeket) érintve, Esztergomból
vezet Máriagyűdre. A hagyományokra alapulóan tervezett útvonal többnyire földutakon, turista
ösvényeken a természetben vezet, de a közbeeső települések belterületeit is érinti. A zarándokút
teljes hossza mintegy 420 km. Az útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep.
Átvezet a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon és a Mecseken.
Az Út bejárása lehetőséget ad arra, hogy szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a
hétköznapok problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz,
amit keresünk.
A zarándokszállások minden évben március 31-től november 15-ig fogadják a zarándokútlevéllel
érkezőket.
Az Esztergomtól Máriagyűdig tartó útvonal budapesti zarándokszállása a XII. kerületben
található.

A 2011-es év záró zarándoklatára szeretettel várunk minden
kerületi polgárt november 17-én a Hegyvidéki Zarándok
Központba (Mátyás király út 53/b.).
Program:
9:30

Tájékoztató a Magyar Zarándokút működéséről, a 2011-es évben szerzett tapasztalatokról, a
zarándokok visszajelzéseiről. Vélemények, javaslatok meghallgatása.

10:30

A záró zarándoklat, a kerületi szakasz bejárásának kezdete, találkozó a Normafa Síháznál.
Szabó László, a Magyar Zarándokút Egyesület elnökségi tagjának vezetésével.
Az útvonal főbb pontjai: Normafa Síház – Gyermekvasút Széchenyi-hegyi végállomása –
Farkasvölgyi Úti Madonna Kápolna (Úti Madonnánál rövid ima Kocsis István atya vezetésével)
– Ördögorom – Törökbálinti út – Márton Áron tér – Farkasréti temető, Makovecz Imre,
díszpolgárunk sírjának útba ejtése – Apor Vilmos tér – Kulturális Szalon

16:00

Érkezés a Hegyvidéki Kulturális Szalonba (XII. ker. Böszörményi út 34/a),
a zarándokok megvendégelése

A sajtótájékoztatón és a kerületi szakasz bejárásán részt vesz: Fonti Krisztina, a Hegyvidéki
Önkormányzat alpolgármester, Nagy Tímea, olimpiai bajnok, a Hegyvidék díszpolgára és Rumi Imre,
a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke.
Meghívottak: a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagjainak polgármesterei,
a Magyar Zarándokút Egyesület tagjai, az utat magjárt zarándokok és minden kedves érdeklődő.
A Zarándokutat át kell élni, át kell érezni, csak útközben tapasztalható meg, kinek, mit jelent
valójában. Noha az Út különböző embereknek kicsit mást és mást jelenthet, hisszük, hogy morális és
mentális „tisztító – rendező hatása” vitathatatlan.

