
A  P É C S I  E G Y H Á Z M E G Y E   
V .  G Y A L O G O S  Z A R Á N D O K L A T A  

M Á R I A G YŰD R E  
 
 
Kedves Zarándoktárs! 
 
Nagy öröm számunkra, hogy készülhetünk a Pécsi Egyházmegye ötödik, már 
hagyományosnak mondható gyalogos zarándoklatára. Hisszük, hogy az elmúlt 4 év 
felajánlásai is meghallgatásra találtak a Gyűdi Szűzanyánál. Abban a biztos hitben hívunk és 
buzdítunk minden kedves testvért a részvételre, hogy imáink, felajánlásaink, hálánk, s 
kérésünk újra és újra meghallgatásra talál!  
 
Szeretnénk megosztani néhány információt, amire szüksége lehet, illetve amit jó tudni az úttal 
kapcsolatban. 

 
• Útirány: Pécs-FEMA parkolója, Pogány-halastó, Bisse-Petőfi utca, Máriagyűd  
• Jó idő esetén a földes zarándokúton (az út kb. 20 km hosszú),  

eső esetén az 58-os úton, majd a „gyűdi” elágazónál balra térve megyünk Máriagyűdre 
(ez az út kb. 25 km). 

 
INDULÁS ELŐTTI TUDNIVALÓK 
 

- A zarándoklaton gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal, vagy személyautóval lehet 
részt venni. 

- Amennyiben nem csoportosan érkeznek, akkor a kapott jelentkezési lapot, legkésőbb 
április 29-ig szíveskedjék visszajuttatni plébánosához, vagy az alább megadott címre. 
A csoportos jelentkezés esetén elég csoportonként egy jelentkezési lapot kitölteni. A 
később jelentkezők a szervezés munkáját nehezítenék, ezért kérjük a pontosságot, és 
megértő segítségét. 

- A jelentkezési lap mellé mellékeltünk még két lapot. Az egyiket abban az esetben 
töltse ki és hozza magával, amennyiben van valamilyen betegsége (ez esetben kérjük, 
beszélje meg háziorvosával, hogy vállalhatja-e ezt a megterhelő utat), a másikon pedig 
„ajándékot gyűjtünk” a Szűzanyának. Erre írhatja fel kéréseit, illetve fogalmazhatja 
meg, hogy miért ad hálát. 

- Jelentkezni a zarándokútra a helyi plébánosnál, vagy az a következő címen lehet: 
 

Postacím:  „MÁRIAGYŰD 2013” 
                                     7611 PÉCS 
                                     Pf. 32 

Email:   zarándoklat@ordinariat.hu 
Telefonon:  06-30-6-102-737 
Információk:   mariagyud.hu ; www.kertvarosi.plebania.hu 

 
- A következő pécsi helyi járatokkal lehet a helyszínre érkezni 3, 6, 7 
- Máriagyűdön személyautóval a templom nem közelíthető meg. Amennyiben 

személyautóval beteg, vagy idős embert szállítanak, az autó felmehet, de parkolni csak 
a lezárt területen kívül lehet  

- Személyautók számára parkolási lehetőség a Máriagyűd felé vezető út két oldalán, ill. 
a vasútállomás felé vezető utcában lesz. 

- A papok, illetve akik előre bejelentett módon autóbusszal érkeznek, kérjenek „parkoló 
kártyát”, a megadott címen. 



- Lehetőség van szervezetten, előre bejelentkezve Pécsre autóbusszal visszajutni. Ennek 
költsége 500,- Ft. A buszra jegyet kell vásárolni, amit megtehetnek a FEMA 
parkolójában több helyen, és Máriagyűdön több helyen. Felszálláskor már nem lehet 
jegyet vásárolni. 

 
INDULÁS: 2013. MÁJUS 11. 
 
 Gyalogosoknak 

- Gyülekező 7.00 órától (Pécsett, a II. János Pál útján lévő FEMA parkolóban) 
- Gyülekező ideje alatt folyamatosan hirdetjük a szükséges tudnivalókat, a Szűzanyához 

készített ajándékokat összegyűjtjük, imafüzetet osztunk. Kérjük, érkezzenek időben! 
- Indulás előtti imádság 7.45-től 
- Indulás 8.00 órakor 

Kerékpárosoknak 
- 09.30-kor imádság a Székesegyházban 
- 10.00-kor indulás, a Görcsöny felé vezető úton, a menethez útközben is lehet 

csatlakozni 
- Megérkezéskor a bicikliket a templom-lépcső előtti fedett helyre rakhatják, ahol őrizni 

fogják őket, majd együtt vonulnak a templomba. 
 
ÚTKÖZBEN 
 

- Gyalogosoknak két megállóhelyen, a Pogányi tónál és Bissén, a Petőfi utcában lehet 
csatlakozni a zarándoklathoz. 

- Az út során folyamatos orvosi ügyelet lesz és mentőautó kísér minket. 
- Amennyiben valaki nem tud tovább menni, vagy valamilyen baleset érte, szíveskedjék 

a rendezőknél jelentkezni, akik segítséget nyújtanak. 
- Amely plébániának van hordozható hangosítása, zászlója, település táblája, kérjük, 

hozza magával. 
- A megállóhelyeken és érkezéskor vizet osztunk szükség szerint, amelyért nem kell 

fizetni. 
 
MEGÉRKEZÉS 
 

- A hegy „túloldalán”, fogadó csoport vár bennünket. (Informálnak minket, hogy hol 
milyen programok lesznek a kegyhelyen) 

- Az erdei szakasz végén megvárjuk egymást, s kisebb (kb. 60 fős) csoportokban, 
imádkozva haladunk a kegytemplomhoz. 

- A templomban rövid közös imádság 
- A kegyhelyen, több helyszínen különböző programokkal várjuk a zarándokokat:  

1. Felnőtteknek: szabadtér, esetleg gyóntató udvar, 
2. Gyermekeknek a „kolostor udvarában” lesz program 

- A kegyhelyen gyónási lehetőséget biztosítunk. Táblákkal jelezzük, hol találhatnak 
gyóntató atyákat. 

- A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 16.00 órakor mutatja be a szabadtéri oltárnál 
excellenciás Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érsek, Magyarország pápai 
nunciusa, és excellenciás Udvardy György pécsi megyéspüspök, a jelenlévő papság 
koncelebrálásával. 

 
Zarándokoljon velünk ebben az esztendőben is Máriagyűdre, hogy együtt imádkozzunk 
hazánkért, egyházmegyénkért, papjainkért, családjainkért, betegeinkért. 
 
Pécs, 2013. április 08. 
                                                                                                             Szervezők 


