
„Isten 
velünk együtt 

akar járni” 
Fogyatékkal élők turisztikai világnapja 

2016. szeptember 27.

„A világot nem a külsőre tökéletesnek látszó, mintegy sminkelt emberek teszik jobbá, 
hanem az emberek közötti szolidaritás, a kölcsönös figyelem és tisztelet” – mondta 
Ferenc pápa a betegek és fogyatékkal élők szentévi zarándoklatán. Hangsúlyozta, 
hogy a gyógyszer, vagyis a megoldás a szeretet, és “nincsen más út: a fogyatékkal 
élők és szenvedők megnyílnak az élet előtt, ahogy érzik, hogy szeretik őket!”.

E gondolat jegyében csatlakoznak a Pécsi Püs 
pök ség turisztikai intézményei az idén az ENSZ 
Turisztikai Világszervezetének kezdemé nyezé
séhez, amelynek értelmében a Turizmus világ
napja, szeptember 27. egyben az akadály men
tes turizmus napja lesz.

A Pécsi Püspökség kiállításait és közösségi te reit 
az év minden napján ingyenesen látogathatják 
a fogyatékkal élők. Épületeink felújításakor és 
átalakításakor kiemelt szempontunk az aka
dálymentesítés, így az elmúlt években akadály
mentessé vált a Dzsámi, a Püspöki KincsTár és a 
lehetőségekhez képest a Székesegyház is, azok 
a helyszínek, ahol szeptember 27én különle
ges vezetésekkel várjuk látogatóinkat. 



Programok:
Székesegyház  

14.00 –  „Megmutatni a bensőt” – jelnyelvi vezetés

15.00 – „Tapintsátok és lássátok!”  
– vezetés látóknak, gyengénlátóknak és vakoknak

Dzsámi-Belvárosi Plébániatemplom
16.00 – „Megmutatni a bensőt”  – jelnyelvi vezetés

Püspöki KincsTár
17.00 – Esélyegyenlőségi gyerekprogram –  

a jelnyelv és egyházi szimbólumok megismerése  
az esélyegyenlőség jegyében

Részletes program tartalom: 
„Tekintettel és taglejtésekkel is vágyunk megmutatni a bensőt!” (Szent Ágoston)

JELNYELVI VEZETÉS
A Székesegyház és a Dzsámi bemutatása jelnyelvi vezetéssel siket és nagyot

halló látogatók számára.

„Tapintsátok és lássátok, a kezed legyen a szemed!” (Szent Ágoston) 
TAPINTÁSOS VEZETÉS

Találkozás a Székesegyház déli kapujánál, ahol a látó vendégek szemét 
bekötjük. Vendégeink így vezetők segítéségével a székesegyház történetét 
és jelképrendszerét a bronz kapu és az altemplomi makettek tapintásával 

ismerhetik meg. 

GYEREKFOGLALKOZÁS A KINCSTÁRBAN
A KincsTárban lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek a Székesegyházban 

látható állatábrázolások segítségével játékosan megtanulják a jelnyelv 
alapjait, valamint a KincsTár egyes liturgikus tárgyainak tapintásával meg
ismerjék a szertartásokat, a liturgia felépítését és részleteit. A programot 

7től 14 éves korig ajánljuk.

Valamennyi program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és legfeljebb 1015 
fős csoportlétszámmal indul. Regisztrálni egyénileg a honlapon lehetséges a 
dátumra kattintással (lásd: QRkód jobbra) vagy  az alábbi elérhetőségeken.

E-mail: latogatas@pecs.egyhazmegye.hu
 Telefon: +36 30 373 8900


