
Zarándoklat a Gyöngyök Útján 
2010. július 20-augusztus 23. 

Mátraverebély-Szentkút-Mariazell 
Mátraverebély-Szentkút →Sámsonháza →Nagybárkány →Garáb →Felsőtold →Hollókő  →Nógrádsipek →Nógrádmarcal 

→Mohora →Érsekvadkert →Nagyoroszi →Diósjenő →Nógrád →Szokolya →Verőce →Csattogó-völgy →Kismaros →Nagymaros →Visegrád 
→Pilisszentlászló →Csobánka →Pilisszentkereszt →Dobogókő →Pilisszentlélek →Esztergom→ Esztergom-Kertváros→ Dorog →Tokod → 

Mogyorósbánya →Péliföldszentkereszt →Pusztamarót → Tardos →Agostyán(Ágoston-liget) →Baj →Tata →Szentgyörgypuszta →Nagytagyospuszta 
→Környe  →Vértessomló →Majkpuszta→Oroszlány →Mór →Bodajk →Iszkaszentgyörgy →Várpalota →Öskü →Hajmáskér →Sóly 

→Királyszentistván →Litér →Szentkirályszabadja →Veszprém →Szentgál →Városlőd  →Farkasgyepű →Bakonyjákó →Döbrönte →Attyapuszta 
→Pápakovácsi →Nóráp →Dáka  →Pápadereske →Nyárád →Mihályháza →Vinár →Marcalgergelyi →Külsővat →Mersevát →Celldömölk 

→Kemenesmihályfa →Csönge →Rábakecöl →Beled →Cirák →Csapod →Fertőszentmiklós →Fertőd →Fertőszéplak → Hegykő →Fertőhomok 
→Hidegség →Fertőboz →Balf →Fertőrákos →Mörbisch →St. Margarethen im Burgenland →Trausdorf a.d. Wulka → Eisenstadt / Ost → St. Georgen am 

Leithagebirge →Loretto  →Leithaprodersdorf →Unterwaltersdorf →Weigelsdorf → Neurißhof →Günselsdorf →Kottingbrunn  →Bad Vöslau →Baden 
→Rosental →Siegenfeld  →Heiligenkreuz →Mayerling →Maria Raisenmarkt →Hafnerberg →Klein Mariazell →Kaumberg  →Hainfeld →Rohrbach a.d. 

Gölsen →St. Veit a.d. Gölsen →Traisen →Lilienfeld →Türnitz →Gscheid → St. Sebastian →Mariazell ( kb. 753 km) 

    
Járjuk együtt a Gyöngyök Útját! 

753 km Magyarország lelki megújulásáért, Istenért, egymásért és 
önmagunkért! 

Jelentkezés az alábbi szakaszokra, egy-egy hétvégére vagy napra 
lehetséges: 

  

1. szakasz: júl. 20*-25.    Mátraverebély-Szentkút-Verőce 
2. szakasz: júl. 25*-aug. 1.  Verőce-Oroszlány 
3. szakasz: aug. 1*-6.  Oroszlány-Veszprém 
4. szakasz: aug.6*-14.   Veszprém-Fertőrákos 
5. szakasz: aug.14*-23.   Fertőrákos-Mariazell 

*Egy-egy szakaszra mindig a megadott kezdőnap estéjén lehet csatlakozni a szakasz 
kiindulópontján.    

Jelentkezés: június 20-ig  
a www.viamargaritarum.info honlapon  

Via Margaritarum Zarándok Egyesület 
 



Kedves leendő Zarándoktársam! 
 
Keresem utitársaimat és segítőtársaimat egy hatalamas kalandra. Az a vágy él bennem, 
hogy 2010 nyarán (július 20-augusztus 23.) elzarándokoljak Mátraverebély-Szentkútról, 
nemzeti zarándokhelyünkről Mariazellbe a Gyöngyök Útján (753 km). Szeretném, ha 
minél több embert vihetnék magammal erre a csodálatos útra, melynek egyes szakaszait 
már jól ismerem, egészében viszont még soha nem jártam. Örülnék, ha átadhatnék 
valamit abból a nagyszerű és lélekemelő élményből, amiben nekem már többször részem 
volt zarándoklásaim során.  
 
Aki az alábbi pontokban magára ismer, azt sok szeretettel várom az útra!  
 
Utitárs 
 Vágysz arra, hogy kiszakadva a hétköznapokból rátekints az életedre  
 Szeretnél a természetet járva testben és lélekben felfrissülni 
 Keresed Istent és önmagadat, lehetőséget szeretnél teremteni az elcsendesedésre 
 Szívesen útra kelnél, de nem egyedül, hanem hasonló céllal induló társakkal 
 Szívesen vennéd, ha az úton lelki támpontokat is kapnál 
 Nagy benned a nyitottság az út meglepetéseire, szereted a kalandot 
 Vállalod a napi 10-30 km-es napi szakaszok fáradalmát 
 Jó az egészségi állapotod, saját felelősségedre vállalod az utat 
 Szívesen felajánlod ezt az utat Magyarország lelki és erkölcsi feltámadásáért illetve 

saját szándékodra 
 Nyitott vagy a keresztény értékekre  
 Jól alkalmazkodsz 

 
Segítőtárs 
 Szívesen részt vennél a zarándoklat szervezésében, lebonyolításában 
 Imáddal szívesen kísérnéd a zarándoklatot 
 Lelkivezetőként, szerzetesként, papként vagy orvosként szívesen vállalnál 

szolgálatot az úton 
 Tudsz segíteni abban, hogy a zarándoklat híre minél több helyre eljusson  
 Szívesen bekapcsolódnál a zarándoklatba autós kísérőként vagy 

zarándokfogadósként 
 Adománnyal támogatnád az út szervezését 
 

A zarándoklat lelki vezérfonalát az „Élet gyöngyei” füzér adja, amely 18 gyöngyből áll és 
minden gyöngyének sajátos jelentése van. Istent és önmagunkat ill. életünk egy-egy 
szakaszát, területét szimbolizálják.  Minden gyöngy egy-egy elmélkedés, egyszerű 
segédeszköz, hogy személyes lelki utunkat megtaláljuk és tudatosabban megéljük. 
 
Jelentkezés: www.viamargaritarum.info 
Érdeklődés: viamargaritarum@gmail.com 
         Gáll Zsófia zarándok 
        Via Margaritarum Zarándok Egyesület 

 
 


