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Welcome to the virtual pilgrimage to the holy 
wells of the Mary’s Route (also known as the 
Way of Mary, or Via Mariae).

We invite you to try to get out of the life 
situation you are in right now; let the pictures 
and inspirations speak to you. Imagine you 
are standing in front of a holy well in hiking 
boots with a backpack! Feel either the sun-
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Find your way!

Mária Út
Zarándok-jel-kép-út

Sok szeretettel köszöntünk a Mária Út szentkutakat bemutató zarándok-jel-kép-útján.
Arra hívunk, hogy próbálj kilépni abból az élethelyzetből, amiben most vagy; engedd, hogy 
a képek és inspirációk megszólítsanak. Képzeld el, hogy hátizsákkal, túrabakancsban állsz 
épp az adott szentkút előtt. Érezd a napsütést vagy az esőcseppet, és hidd el, a Jóisten azért 
hozott ma ide, hogy felismerd az életedben és az utadon rejlő szeretet ajándékodat. Indulj 
el, kövesd a Mária Út jeleit, hogy rátalálj saját utadra! 

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint kulturális és természeti 
értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja… több mint 2200 km...
A Mária Út Közép-Európa zarándokútja, amely a régió Máriához köthető szent helyeit 
köti össze. Az út során Mária életpéldáját követve közelíthetünk hitünk forrása felé. 
Az út mindenki előtt nyitva áll, aki ki akar szakadni a mindennapokból, aki szépségekből 
akar erőt meríteni, vagy egy közösség tagja akar lenni.
www.mariaut.hu
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shine or the raindrops and believe that the Good God 
brought you here today to recognize the gift of love in 
your life and on your journey. Go, follow the waymarker 
signposts along the Mary’s Route to find your own path! 
The Mary’s Route is more than a tourist route, more than 
a pilgrimage route, more than a collection of cultural and 
natural heritage, more than a journey of self-knowledge… 
more than 2,200 km...

The Mary’s Route is the Pilgrimage of 
Central Europe, connecting the sacred 
sites of the region that can be linked to 
the Virgin Mary. Along the way, follow-
ing Mary’s example, we can approach the 
source of our faith. 

The route is open to anyone who wants to break out 
of everyday life, who wants to draw strength from the 
natural and cultural beauties they see, or who wants 
to be a member of a community.

www.marysroute.org
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Gencsapáti

A leírások szerint a Szombathely mellett található Gencsapátin Török Mihály és neje, 
László Katalin hálából kápolnát építtetett a forrás fölé, annak emlékére, hogy világtalan 
gyermekük szemei a forrás vizében történt mosás következtében megnyíltak. A kápolnát 
a fájdalmas Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A gencsapáti hívek évente többször 
szerveznek zarándoklatot a szentkúthoz.

Forgasd magadban az alábbi verset, és szánj időt a képekre.

Aki zarándokol, nem menekül.
Aki zarándokol, nem menetel.
Aki zarándokol, nem túrázik.
Aki zarándokol, nem kirándul.
Aki zarándokol, nem sétál.
Aki zarándokol, nem bóklászik.
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol, önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol, saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé tesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
Aki zarándokol, célra talál.
Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.

Fogalmazd meg magadnak, hogy neked mi a különbség a zarándoklás és a túra között?
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Be aware that you are a pilgrim and do as Father Zoltán 
Miszori’s poem says:

The one who is on pilgrimage does not flee. 
The one who is on pilgrimage does not march. 
The one who is on pilgrimage does not hike.
The one who is on pilgrimage does not make a trip.
The one who is on pilgrimage does not take a walk.
The one who is on pilgrimage does not go around.
The one who is in a hurry is feeling pressed for time,
For the one on pilgrimage, the mind is broadened over time.
The one who flees runs away from oneself,
The one on pilgrimage is on a journey towards the inner self.
The one who marches aligns with others,
Yet, each pilgrim follows their own pace and rhythm.
The one who hikes accomplishes,
The one on pilgrimage restores and completes.
The one who goes on a trip relaxes and disconnects,
The one who is on pilgrimage participates and (re)connects.
To take a walk is looking around, watching the outside 
world,
To make a pilgrimage is gazing inwards to self listening to 
the inner voice.
One who wanders (like sheep without a shepherd), lives an 
aimless life,
The one who advances on the pilgrimage of faith finds pur-
pose in life.
For the one who walks a pilgrimage, is on the way.
Truly, one who remains on pilgrimage is on the right way. 

What is the difference between a pilgrimage and a hike 
for you?

Please, read the poem several times and take the time to 
look at the pictures and study them carefully.

According to the descriptions, Mihály Török and his wife, 
Katalin László, had a chapel built over the spring in Gencsapá-
ti near Szombathely, out of gratitude, in memory of the fact that 
their blind child regained his sight after washing his face in the 

Gencsapáti
water from the spring. The chapel was dedi-
cated in honor of Our Lady of Sorrows. The 
faithful of Gencsapáti organize pilgrimages 
to the Holy Well several times a year.

Gencsapáti
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Búcsúszentlászló

Be still.

Bishop János Székely expressed the following thoughts 
on the inner way of the pilgrim in his book titled 
„Mary’s Route – The path of the spirit”: 

„As I climb up the mountain, I am filled with the feel-
ing that everything God has created is all perfect and 
immaculate. The clouds, the mountains, the trees, the 

IN BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ, the Saint László (Saint Ladis-
laus) spring is located at the northern foot of the Calvary Hill, 
below the statue of Saint László, its water has a pleasant taste, 
containing iron and other minerals. Oral tradition has it that 
several miraculous healings can be linked to this spring water.

The custom of pilgrim baptism is also associated with the 
Holy Well of Búcsúszentlászló. It is an initiation rite in the 

Búcsúszentlászló
Búcsúszentlászló

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓN a Kálvária domb északi aljában, Szent László szobra alatt 
található a Szent László forrás, amelynek kellemes ízű, vasat és egyéb ásványi anyagokat 
tartalmazó vize van. A szájhagyomány több csodás gyógyulást fűz hozzá.
A kúthoz fűződik még a búcsúkeresztség szokása. Ez azt jelentette, hogy a visszatérő 
zarándokok az itt található kút vizével meghintették az első alkalommal idelátogató 
híveket. Ez volt az úgynevezett mosdatás.

Csendesedj el.
Székely János püspök atya A zarándok belső útja c. könyvében fogalmazta meg az alábbi 
gondolatokat:
“Amikor a hegyen felfelé tartok, az az érzés tölt el, hogy amit Isten alkotott, az mind 
tökéletes, hibátlan. A felhők, a hegyek, a fák, a patakok mind kristálytiszták, tökéletesek. 
A világ szépsége olyan, mint egy gyönyörű szimfónia.
Hallgasd a világ tiszta harmóniáját, ezt a néma, tökéletes szimfóniát! Kérdezd meg 
magadtól, hogy hol és mikor van hamis hang az életed!”

www.ars-sacra.hu
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Hungarian catholic paraliturgy, which means 
that the returning pilgrims sprinkle water 
from the sacred well on the faithful who are 
on their first pilgrimage to this holy place 
(who are being baptised). This was called the 
ritual washing.

streams are all crystal clear and perfect. 
The beauty of the world is like a wonderful 
symphony.

Listen in the silence, the pure harmony: 
this mute, perfect symphony of the world! 

Ask yourself where and when there are 
false notes in your life.”
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Bakonybél

Bakonybél határában található a Borostyán-kő szikla, tövében három forrás fakad, amelyet 
Szent-kútnak vagy Borostyán-kútnak neveznek. Már egy 1397-ben kelt oklevél is így említi a 
Szent Mauríciusz Monostort: „abbatia trium fontium de Beél” (apátság a három forrásnál). 
Egy 19. századi újságcikk szerint a Borostyán-kő lábánál lévő nagyméretű kősziklákat 
Szent Günther könnyeinek nevezték. A 11. században itt, a források közelében élt Szent 
Günter és Szent Gellért remete. 

Zarándokúton vagyunk: a létfontosságúra összpontosítunk

Fogadd nyitott szívvel egy középkorú nő tanúságtételét a zarándoklásról:
“Az az idill, amit egy zarándoklatról képzeltem, nem létezik. Napról napra továbbmenni, 
mindegy, hogy esik-e, vagy forróság van, a fáradtság ellenére is továbbmenni, meredek 
szakaszokon is kitartani, s mindezt napról napra; aztán az izgalom, hogy hol lesz este a 
szállásom - mindez szinte kényszerített, hogy minden felesleges gondolatot elengedjek, s 
azzal foglalkozzam, mire van szükségem ahhoz, hogy ezt az utat végigcsináljam. S végül 
ott álltam a kérdés előtt: mire van leginkább szükségem ahhoz, hogy az életemet végig 
csináljam, hogy jól éljek?”

www.ars-sacra.hu
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Please, receive a pilgrim’s testimony 
on pilgrimage with an open heart:

„A pilgrimage is not so idyllic as I im-
agined it to be. As I kept going on day 
after day, no matter whether it was 
raining or hot, moving on despite the 
fatigue, persevering on the steep sec-

A site called Borostyán-kő (i.e., lit-
erally Ivy Rock) can be found at the 
border of Bakonybél. Three springs 
flow at its base, called Borostyán-kút 
(meaning „Ivy Well”) or Szentkút 
(meaning „Holy Well”), which col-
lect the water from the springs at the 

Bakonybél
foot of the hill. A charter dated 1397 also mentions the Mon-
astery of Saint Maurice as follows: „abbatia trium fontium de 
Beél” (monastery where three springs meet). According to a 
19th-century newspaper article, the large boulders at the foot 
of the Ivy Rock were called the tears of St. Gunther. In the 
11th century, here, near the springs, lived two hermits: Saint 
Gunther and Saint Gerard of Cenad. 

tions, day after day; then getting excited about not knowing 
where I would find a place to sleep in the evening - all of which 
almost forced me to let go of all the unnecessary thoughts and 
concentrate on what is needed to complete the journey. And fi-
nally I was faced with the question: what do I need most to get 
through my life, to live it right?”

Ask yourself this question!

Focus on the essential things of life

Bakonybél
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Jásd

A keresztény szentkút 600 évnél is régibb, az egyik legősibb búcsújáróhely hazánkban. 
A kápolnája 1825-1837 között épült barokk-rokokó stílusban, a korábbi fakápolna helyén.  
A freskóit Károly Gyula festőművész készítette. A 6 m magas bolgár mészkőből készült 
Mária szobor Braun János szobrász alkotása.

Zarándoklás, a találkozás megtapasztalása

Egy zarándoklaton sok mindennnel találkozhatsz. Rácsodálkozhatsz természeti értékekekre, 
kulturális kincsekre. Találkozhatsz új emberekkel vagy régi ismerősökkel.
Ezek a találkozások azonban nem csak horizontálisak, de vertikálisak is lehetnek. Nézz 
felfelé képzeletben a képen látható hatalmas Mária szoborra, és tedd fel magadban a 
kérdést: miért alkotott egy szobrász ekkora Máriát? Miért helyezte valaki szívébe és 
gondolatába Isten ezt az alkotást, ha nem azért, hogy téged is felfelé indítson az úton? 
Indulj el Isten felé, engedd, hogy Mária vezesse tekintetedet és lépteidet az ő irányába!

www.ars-sacra.hu
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You can come across a lot of things on 
a pilgrimage. You can discover the nat-
ural values, cultural treasures and be 
amazed by them. You can meet new 
people or old acquaintances.

However, these encounters can be not 
only horizontal, but also vertical. In 
your imagination, look up at the huge 

The Christian holy well is more than 
600 years old, and it is one of the 
oldest pilgrimage sites in Hungary. 
Its Baroque-Rococo style chapel was 

Jásd
built between 1825 and 1837 on the site of the former wood-
en chapel, and its frescoes were painted by the painter Gyula 
Károly. The 6-meter tall statue of the Virgin Mary, made of 
Bulgarian limestone, was created by the sculptor János Braun.

statue of Mary, seen in the picture, and ask yourself: why did a 
sculptor create such a large statue of Mary? Why did God place 
this sculpture in someone’s heart and mind, if not to put you on 
your path upwards?

Start walking towards God, and let Mary guide your gaze and 
your steps towards Him!

Experience the encounters on your 
journey

Jásd
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Pope saint John Paul II. reminds us that the pilgrimage 
effectively connects, brings together and unites the peo-
ples who have received the gospel from century to centu-
ry through proclamation 
of the faith by the witnesses of Christ.

The current chapel, dedicated to Mary, the Mother of Mer-
cy, was built near the Holy Well in 1862, by the donations 
of Baroness Ágnes Fiáth.

Although written records preserve the memory of group 
pilgrimages only from the end of the last century, yet we 
do know about the miraculous healing of a blind man 
named Vilmos Meizler that took place in 1792. Accord-
ing to the pilgrims, the water of the Holy Well of Csatka 

Csatka
is mainly used to cure leg pain and against 
paralysis. Long ago (and still today), the pil-
grims would take jars and bottles home filled 
with spring water to those who remained at 
home. Csatka has become a place of nation-
al significance for the Hungarian Gypsies, 
Hungarian citizens of Romani descent, (the 
holy masses are also celebrated in Romani).

We are all pilgrims in this earthly 
existence. 

And the destination is the journey itself.
What do these words mean to you?

„Europe’s conscience developed through pilgrimages.” 
(Goethe)

Csatka

A mai, Irgalmasság Anyjáról elnevezett kápolna Szentkút közelében 1862-ben épült, báró 
Fiáth Ferencné jóvoltából.
  Bár a feljegyzések a csoportos zarándoklatok emlékét csak a múlt század végétől őrzik, 
mégis tudunk egy Meizler Vilmos nevű vak ember csodálatos gyógyulásáról, 1792-ből. A 
búcsúsok szerint a csatkai Szentkút vize elsősorban lábfájás gyógyítására, bénaság ellen 
jó. A zarándokok régen és ma is a forrás vizét korsókban, üvegekben viszik haza az otthon 
maradtaknak. Csatka a hazai cigányság országos jelentőségű búcsújáró helyévé vált (cigány 
nyelvű prédikáció is hallgatható).

„Európa lelkiismerete a zarándoklaton született.”(Goethe)
“A zarándoklat ténylegesen kapcsolatot teremt, egymáshoz közelíti és egyesíti azokat a 
népeket, amelyek évszázadról évszázadra Krisztus tanúinak hithirdetése nyomán befogadták 
az evangéliumot” - emlékeztet Szent II. János Pál pápa.
Mindannyian zarándokok vagyunk e földi létben. A cél pedig maga az út.
Fogalmazd meg magadnak mit jelentenek ezek a szavak?

www.ars-sacra.hu
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Csatka
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Bodajk
A Bodajkon lévő forrást (szentkút) már Szent István korában is legendák övezték, úgy 
tartják, vize hétévente elapad, majd újraindul. Vallásos tisztelet veszi körül, gyógyító erőt 
tulajdonítottak neki, akárcsak a népszerű Bodajki-tónak, amelyet gyógyforrások táplálnak, 
így a reumatikus megbetegedések kezelésére tökéletes a vize.

Először egy kápolna, majd idővel egy barokk templom, a Nagytemplom is felépült a kút köré, 
amelyet 1744-ben a Segítő Szűz Mária tiszteletére szenteltek fel.

Itt az ideje egy fohásznak

Lélekben most a gyönyörűen felújított bodajki kegyhely zarándok udvarában állsz a szentkút 
előtt. Bodajk segítő kegyhely. Nézz rá most életed nehézségeire, és merj segítséget kérni.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! 
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. 
Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. 
Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. 
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.
Ámen

www.ars-sacra.hu
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In spirit, you are now standing in the pilgrims’ yard of 
the beautifully restored Bodajk shrine, in front of the 
holy well. The Bodajk shrine is the Shrine of the Helping 
Virgin Mary. Now look at the hardships in your life and 
dare to ask for help.

Help me now Mary, O, merciful Virgin! 
Thou hast the power to dispel the bitterness of sorrow 
and trouble. 

Bodajk, description
The Holy Well in Bodajk was surrounded by legends al-
ready in the time of King St. Stephen, it is believed that its 
water dries up every seven years and then flows again. Reli-
gious reverence is paid to the place, a special healing power 

Bodajk
has been attributed to it, just as to the pop-
ular Lake Bodajk, which is fed by healing 
springs, and thus its water is perfect for treat-
ing rheumatic diseases.

Where no man can help, 
Thy strength will not be broken. 
Thou wilt never despise the prayer 
of thy children. 
Where the anguish of need is great, show us 
that thou art our mother!
Help me now Mary, 
O, merciful Virgin!
Amen

It’s time to stop for a short prayer

Bodajk
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Péliföldszentkereszt

Péliföldszentkereszt ősi zarándokhely, Komárom-Esztergom megye északkeleti részén, 
a Gerecse keleti nyúlványain, a Tát – Bajna – Nyergesújfalu – Bajót közötti területen 
helyezkedik el.
A Szalézi rend magyarországi letelepedésének színhelyéül szolgáló kegyhelyhez tartozó 
tisztáson található a lourdes-i barlang, oldalában pedig a löszfalból fakad a Szentkútnak 
hívott bővizű forrás, melynek ősidők óta gyógyító erőt tulajdonítanak a zarándokok. 

Gyakran érezhetjük, hogy az életünk olyan mintha felfelé mennénk a hegyen, de soha 
nem érjük el a hegycsúcsot, a célt, mert útközben valamiért elfáradunk,  feladjuk, 
visszafordulunk. De tekintsünk ezekre a kudarcokra úgy, hogy pont ez szolgálja a 
fejlődésünket. Ha többször indulunk neki a hegynek, már ismerős lesz az út, erőssebb 
a lábunk és mindig feljebb, és feljebb jutunk, átlépve határainkat.

Csak az a fontos, hogy a szemünk mindig a csúcson, a célon legyen. Mi akadályoz meg 
téged abban, hogy szemedet folyton Krisztuson tartsd?
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First a chapel, and later a Baroque church 
(the Great Church) was built around the 
well, which was consecrated in 1744, in 
honor of Our Lady of Perpetual Help.

Péliföldszentkereszt is an ancient pil-
grimage site located in the northeastern 
part of Komárom-Esztergom County, on 

Péliföldszentkereszt

growth through exercising the virtues. If we start climbing the 
mountain again and again, the path will be familiar, our legs will 
be stronger and we will always get higher and higher, stretching 
our limits and capabilities.
All that matters is to keep your eyes always on the top, on 
the goal ahead. What hinders you from keeping your eyes on 
Christ all the time?

Dig deep, look up!
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the eastern spur of the Gerecse Mountain, and is situated in the area 
between the settlements of Tát, Bajna, Nyergesújfalu, and Bajót.

The Lourdes cave is nestled in a clearing belonging to the shrine 
where the Salesians have settled in Hungary. At the side of the 
cave, an abundant fountain springs up from the loess wall, called 
the Holy Well, to which the pilgrims attributed healing power since 
ancient times. 

We can often feel that our lives are like 
going up a mountain, but we never 
reach the top, our goals, because along 
the way we get tired, give up, and turn 
back for some reason. But let’s look at 
these failures as the very things that 
serve our development, our spiritual 

Péliföldszentkereszt
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MVSZK

Az első gyógyulás a XIII. században történhetett, amikor a Szűzanya, karján a kis 
Jézussal, megjelent egy verebélyi néma pásztornak, és azt parancsolta neki, hogy ásson a 
földbe, és az előtörő vízből igyon. A fiú engedelmeskedett, és visszakapta beszélőképességét.

1210-ben a zarándokok sokasága miatt templomot építettek Mátraverebély faluban, 
ahonnan körmenetben vonultak a Szentkút völgyben lévő forráshoz. 1258-ban ennek a 
templomnak már búcsú kiváltsága volt. A zarándokhely az 1400-as évektől a legnagyobb 
búcsújáróhelyeknek adott búcsúkiváltságokkal rendelkezett. 1700-ban XI. Kelemen 
pápa kivizsgáltatott néhány Szentkúton történt csodás gyógyulást és azok valódiságát 
elfogadta.

Minden forrásom belőled fakad  (Zsolt 87,7).

Fedezzük fel Isten keze nyomát életünkben. Lássuk a jóban, de lássuk a vélelmezett 
rosszban is. Valóban rossz az? Ne felejtsük a nagy bölcsességet: “ami nem öl meg az 
megerősít”. Légy biztos abban, ha Isten útján jársz jó úton vagy, mindened amid csak 
van tőle, az ő szeretetéből származik.
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The first miraculous healing may have 
happened in the 13th century when 
the Virgin Mary, holding the child Je-
sus in her arms, appeared to a dumb 
shepherd of Verebély and commanded 
him to dig into the ground and drink 
of the water that bubbled up. The boy 
obeyed and suddenly regained the gift 
of speech.

Mátraverebély-Szentkút 
Mátraverebély-Szentkút National Shrine (Holy Well of Mátra-
verebély): In 1210, due to the great number of pilgrims, a church 
had to be built in the village of Mátraverebély, from where they 
walked in procession to the miraculous spring in the valley of Sz-
entkút. In 1258, this church already had the privilege to grant a 
plenary indulgence. From the 1400s, this pilgrimage site already 
possessed the privileges granted only to the greatest pilgrimage 
destinations. In 1700, Pope Clement XI had a few miraculous 
healings from Szentkút examined, and he recognized them all.

Let us discover the act of God in our lives. Let us see in the good 
things, but let us also see in the supposed bad things. Is that real-
ly bad? Let us remember these words of wisdom: „What does not 
kill you makes you stronger”. Be assured that if you walk in the 
way of God, you are on the right path, since everything you have 
comes from Him, from His love.

„...all my springs are in you.” 
(New King James Version & Eng-
lish Standard Version of the Bible, 
Psalms 87:7); „Within you is my 
true home.”  (The New American 
Bible, Psalms 87:7)

Mátraverebély-Szentkút
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Jászberény

A hagyomány szerint a szentkút forrása 1747-ben a jégveréskor fakadt. Legendája szerint 
a vizében Szűz Mária képe látszott, kinek tiszteletére fogadalmi kápolnát építettek. 
A szentkút fölé 1892-ben nyolcszögletű kápolnát építettek, melyben őrzik a Pietà 
kegyszobrot. Vizét ma is sokan használják, fogyasztják.

Máriával Krisztushoz

Egy piéta szobor előtt állsz épp. Mária karjaiban tartja Krisztust, akit épp levettek a 
keresztről. Halott...vége a szenvedésnek. Mit érezhetett Mária? Ő, akik tudta, hogy nem 
csak a fiát, de a megváltót tartja a kezébe...Most hogyan tovább? Van értelme tovább 
menni? Mi vitte tovább Máriát?
A hite, hogy nem itt ér véget, ezzel. Hitte, hogy Isten szeretete felülkerekedik a sötétségen. 
Higgy te is!
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According to tradition, the holy well 
sprung up during a hail in 1747. Leg-
end has it that the surface of the Holy 
Well’s water reflected the mirror image 

Jászberény
of the Blessed Virgin Mary, in whose honor a votive chapel was 
built in this place. In 1892, an octagonal chapel was built over 
the fountain, in which a Pietà statue is kept. Its water is still used 
and consumed by many people today.

You are standing in front of a statue 
of Pieta. Mary is holding in her arms 
the body of Christ, who has just been 
taken down from the cross. Christ is 
Dead... the suffering is over. What 
might Mary have felt? She, who knew 

that she was holding not only her son, but the Savior himself in 
her arms...Where do we go from here? Is there any point in going 
on? What drove Mary forward?
It was her faith that this is not the end of everything here. She be-
lieved that God’s love would overcome the darkness. Believe in it 
yourself, too!

With Mary to Christ

Jászberény
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Pálosszentkút
A legenda szerint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, nyáját az éjjeli órán is legeltetvén egy 
ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében a nagy fénnyel tündöklő Szűz Mária alakját 
pillantotta meg. A hír gyorsan terjedt a környéken és sokan jöttek a forráskúthoz a csodát 
látni, vizéből pedig betegeiknek vittek haza. A hagyomány az eseményt azzal magyarázta, 
hogy annak idején a falu papja a betörő török csapatok elől a templom előtti forráskútba 
rejtette az Oltáriszentséget, nehogy a törökök megszentségtelenítsék.
Az 1700-as évek végén - mondja egy másik csodás történet - egy béna koldus jött a Szentkúthoz. 
Ivott a vízből, megmosakodott, s meggyógyult: lába visszanyerte erejét. Mankóit a forrás 
mellett földbe szúrta, ezek kihajtottak és nagy fává terebélyesedtek. A fákat később a búcsúsok 
szilánkonként széthordták.

Menj tovább. Akkor is, ha már nem vagy biztos magadban, menj tovább: Isten szándékai 
kifürkészhetetlenek, és az út sokszor csak akkor rajzolódik ki előttünk, amikor elindulunk.
(Paulo Coelho)

A Pálosszentkúti történet példázza, hogy egy kétségbeesett lépés, mekkora adományt hordozhat. 
Egy ember, aki nem adta fel a reményt, aki menteni igyekezett értékeket a jövő nemzedékeinek 
egy valódi csodát tett.
Nézz rá nehézségeidre ezzel a szemmel, és cselekedj e szerint...menj tovább utadon.
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According to legend, the year was 1791, 
when a shepherd, grazing his flock at 
night, came across an unknown spring, 
in the water of which he saw the fig-
ure of the Virgin Mary shining with 
great light. The news spread quickly in 
the area and many people came to the 
spring well to see the miracle and took 
bottles of its water home with them to 
their sick brothers and sisters. Tradition 

Pálosszentkút
has explained the event by the fact that at that time the village 
priest hid the Holy Eucharist from the invading Turkish troops in 
the fountain in front of the church so that it would not be dese-
crated by the Turks.

Another wonderful story says that in the late 1700s, a lame beg-
gar came to the Holy Well. He drank from its water, washed 
himself, and was healed, that is, his legs regained their strength. 
He stabbed his crutches into the ground by the spring, and they 
sprouted roots and grew into large, living trees. The trees were lat-
er broken down into wood chips and taken away by the pilgrims.

Even if you are no longer sure of your-
self, go ahead: „God never abandons 
his children, but his purposes are un-
fathomable, and he builds the road 
with our own steps.”
(Warrior of the Light, Paulo Coelho)

The story of Pálosszentkút is an example of how a desperate sit-
uation can carry a great gift. One man who did not give up hope, 
who tried to save values for future generations, obtained a real 
miracle.

See your difficulties with this perspective, and act accordingly...
keep going on your way.

Move forward. 

Pálosszentkút



Máriapócs

Csíksomlyó
Mariazell

Budapest

Međugorje

Częstochowa

Central European 
Pilgrim Route

Mary’s Route

Máriagyűd
A mai Máriagyűd dombja alatti forrás a már a Római Birodalom idején természetes 
pihenőhelyként szolgált, amikor erre futott a Sopianae-t (a mai Pécset) és Mursát (a mai 
Eszéket) összekötő út. Valószínűleg a keresztény szlávok Szűz Mária-oltárt helyeztek itt el. A 
szentkút vizét a „gyűdi korsókban” vitték haza az idelátogató zarándokok.
Szent István király az 1000 körül Pécsváradra telepített bencés szerzetesekre bízta a vidéket, 
akik 1006-ban megtalálták a kegyelettel körülvett Mária-szobrot és kápolnát emeltek fölé. 
1148-ban II. Géza király templomot építtetett itt. 
 A török megszállás idején a templom nem működhetett tovább: benne mecsetet alakítottak ki. 
1687-ben a közelben arattak nagy győzelmet a keresztény seregek a török felett a harsányhegyi 
csatában. A templomot azonban előbb a görögkeletiek, majd a kálvinisták vették birtokba, 
mielőtt visszakerült a katolikusok kezébe.

Ismerd fel hibáidat
Minden szentmisén felhangzik a bűnbánati imádság. Gyónom a mindenható Istennek és 
Nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és 
mulasztással. Én vétkem” 
Tényleg ország-világ előtt elismered, hogy elrontottál valamit? Te vagy a felelős azért a hibáért? 
Hogyan tudnád orvosoli a hibát?
Merj segítséget kéri! Itt állsz a gyüdi Mária lábánál…”Vedd ki hátizsákodból a terhet és 
helyezd a lábához”
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The spring below the hill (Tenkes Hill) of 
today’s Máriagyűd, already served as a nat-
ural resting place during the time of the 
Roman Empire, when the road connecting 
the Roman provincial town of Sopianae 
(the today’s Pécs) and Mursa (the today’s 
Osijek, in Hungarian: Eszék) passed by 
this place. Probably the Slavic Christians 
placed a Virgin Mary altar here. The wa-
ter from the holy well was taken home in 
„Gyűd jars” by the pilgrims visiting here.

Máriagyűd
King St. Stephen of Hungary entrusted the land to the Benedic-

tine monks settled in Pécsvárad around 1000 A.D., who found the en-
shrined statue of Mary in 1006 and they built a chapel over it. In 1148, 
King Géza II had a church built in this place. 

During the Turkish occupation, the church could no longer func-
tion as a church: a mosque was established in the building. In 1687, 
the Christian armies won a great victory over the Turks at the battle of 
Harsány Hill. However, the building of the church was first taken over 
by the Greek Orthodox Church and then by the Calvinists before re-
turning to the hands of the Catholics/Catholic Church.

A prayer of repentance is recited at every 
Mass. „I confess to Almighty God and to 
you, my brothers and sisters, that I have 
greatly sinned in my thoughts and in my 
words, in what I have done, and in what 
I have failed to do, through my fault, 
through my fault, through my most griev-
ous fault; therefore I ask Blessed Mary ev-

er-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, 
to pray for me to the Lord our God.” 

Do you really admit to the world that you’ve done something 
wrong? Are you responsible for that mistake? How could you correct 
your mistake? Will you do everything to earn forgiveness?

Dare to ask for help! You are standing here at the feet of the Virgin 
Mary of Gyűd, in the shrine of Máriagyűd... „Take your burden out 
of your backpack and place it at Mary’s feet”

Recognise your mistakes
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Mecsekszentkút
Szentkút (Mecsekszentkút) (Közép-Mecsek): a pécs-abaligeti műút mellett épült, Pécs városhoz 
tartozó település. Északi végződésében található a Szent-kút forrás. A kis település keletkezési 
ideje a XVII. sz. végére esik. Radonay püspök szokott ide visszavonulni Somogyi Zsigmond pálos 
rendi szerzetessel, aki a káplánja volt. Később a püspök a területet a pálosoknak adta, akik ide 
templomot, kis lakóházat építettek.

Keresztúton jársz vagy a fény útján?
Kínában történt. Egy ember az élete egy pontján rendkívül elkeseredett. Azt látta, hogy annyi rossz 
van a világban, annyiszor az értéktelenség, a gátlástalan emberek kerülnek felülre. Annyi szép 
dolog van, ami később tönkremegy. Elhatározta, hogy nem küzd tovább, öngyilkos lesz. Mielőtt 
azonban ezt megtette volna, elment egy öreg kínai bölcshöz, akinek a háza az óceán partján, 
egy hatalmas szikla tetején állt. A bölcs hosszan hallgatta az ember fájdalmát, panaszát. Aztán, 
amikor elhallgatott, az öreg bölcs odalépett a tűzhelyhez, amelyben éppen nem égett a tűz. Kivett 
egy marék hamut, és beleszórta egy pohár vízbe. A víz teljesen szürke lett, ihatatlan. Aztán a 
bölcs újra kivett egy marék hamut, odalépett az ablakához, amely az óceánra nyílt, és beleszórta 
a hamut a tengerbe. A hamu néhány másodperc alatt eltűnt. A víz ugyanolyan kristálytiszta lett, 
mint azelőtt volt. Az öreg bölcs akkor így szólt a kétségbeesett emberhez: „Rajtad áll, hogy a szíved 
ilyen szűkös lesz, mint ez a pohár víz, vagy pedig tágas lesz a lelked, mint a tenger.”
A zarándokút a forráshoz, Isten irgalmának tengeréhez vezet - Tudsz meríteni ebből a 
kiapadhatatlan forrásból?
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Szentkút (Mecsekszentkút) (situated in the Central Mecsek 
Mountains) is a settlement belonging to the city of Pécs, 
which was built next to the road connecting Pécs with Ab-
aliget. The Holy Well spring gushes forth at the northern 
end of the pilgrimage site. The small settlement dates back 
to the end of the 17th century. The late bishop Mátyás Ig-

Mecsekszentkút
nác Radonay used to visit here for a re-
treat with Zsigmond Somogyi, a Pauline 
monk (Order of St. Paul the first hermit), 
who was his chaplain. Later, the bishop 
gave the area to the Paulines, who built a 
church and small houses here. 

Do you walk the way of the cross, or the path of light? 

It happened in China. A man at one point in his life became ex-
tremely desperate. He saw that there was so much evil in the 
world, so many times worthlessness reigned, and unscrupulous 
people stayed on top. There are so many beautiful things in life 
that later end up getting destroyed.He decided to stop fighting 
and commit suicide. But before doing so, he visited an old Chinese 
sage whose house stood on top of a huge cliff by the ocean. The 
sage listened to him as he went into details explaining his pain and 
complaints for quite a long time. Then, when the man stopped 
talking, the old sage walked over to the stove, where the fire was 
not burning right then. He took a handful of ashes and sprinkled 
it into a glass of water. The water turned completely grey and be-
came undrinkable. Then the wise old man took out a handful of 

ashes again, went to his window overlooking 
the ocean, and threw the ashes into the sea. 
The ashes disappeared into the waves in a few 
seconds, as they fell into the deep sea and dis-
solved in it. The water became as crystal clear 
as it had been before. The old sage then said 
to the desperate man, „It is up to you whether 
your heart and soul will be as tight as this glass 
of water or as wide open as the sea.”

Eventually, the road ends, and your pilgrimage 
through life leads to the sea of God’s mercy, and 
to its spring, which feeds it: the heart of Jesus 
as a living Fountain of Mercy - Can you draw 
from this inexhaustible Fountain of Life, Foun-
tain of Divine Love? Immerse yourself in it.

Mecsekszentkút
Szentkút (Mecsekszentkút) (Közép-Mecsek): a pécs-abaligeti műút mellett épült, Pécs városhoz 
tartozó település. Északi végződésében található a Szent-kút forrás. A kis település keletkezési 
ideje a XVII. sz. végére esik. Radonay püspök szokott ide visszavonulni Somogyi Zsigmond pálos 
rendi szerzetessel, aki a káplánja volt. Később a püspök a területet a pálosoknak adta, akik ide 
templomot, kis lakóházat építettek.

Keresztúton jársz vagy a fény útján?
Kínában történt. Egy ember az élete egy pontján rendkívül elkeseredett. Azt látta, hogy annyi rossz 
van a világban, annyiszor az értéktelenség, a gátlástalan emberek kerülnek felülre. Annyi szép 
dolog van, ami később tönkremegy. Elhatározta, hogy nem küzd tovább, öngyilkos lesz. Mielőtt 
azonban ezt megtette volna, elment egy öreg kínai bölcshöz, akinek a háza az óceán partján, 
egy hatalmas szikla tetején állt. A bölcs hosszan hallgatta az ember fájdalmát, panaszát. Aztán, 
amikor elhallgatott, az öreg bölcs odalépett a tűzhelyhez, amelyben éppen nem égett a tűz. Kivett 
egy marék hamut, és beleszórta egy pohár vízbe. A víz teljesen szürke lett, ihatatlan. Aztán a 
bölcs újra kivett egy marék hamut, odalépett az ablakához, amely az óceánra nyílt, és beleszórta 
a hamut a tengerbe. A hamu néhány másodperc alatt eltűnt. A víz ugyanolyan kristálytiszta lett, 
mint azelőtt volt. Az öreg bölcs akkor így szólt a kétségbeesett emberhez: „Rajtad áll, hogy a szíved 
ilyen szűkös lesz, mint ez a pohár víz, vagy pedig tágas lesz a lelked, mint a tenger.”
A zarándokút a forráshoz, Isten irgalmának tengeréhez vezet - Tudsz meríteni ebből a 
kiapadhatatlan forrásból?
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Mecsekszentkút



Máriapócs

Csíksomlyó
Mariazell

Budapest

Međugorje

Częstochowa

Central European 
Pilgrim Route

Mary’s Route

Andocs
A legenda szerint 1520 táján egy éjszaka nagy fényesség árasztotta el az eget Somogy megye fölött. 
Ebben a mennyei fényességben angyali ének zendült, majd a mennyei fényesség és a csodás 
himnuszok zengése egyre jobban közeledett az alvó faluhoz: Andocshoz. Ezen az éjszakán ugyanis 
a Szűzanya szállott angyalaival Andocs fölé. Mikor másnap reggel a falu népe munkába indult, 
meglepődve látta, hogy a falu közepén lévő, addig üres telken most egy tornyos kápolnácska áll.
A zarándokok csodás gyógyító erőt tulajdonítottak a templom melletti szentkútnak, gyakran 
fürödtek meg benne.

Tedd le a keresztet
A megtisztulás a bűn lehúzó rabságából való szabadulást jelenti. A béklyók, a kötelékek elvágását.
Egy remete a pusztában keményen böjtölt. Azután azt gondolta, könnyű így megtartani a böjtöt, 
hiszen tíz kilométernyi távolságban nincs itt hús.
Az igazi az, ha itt van előtte, és mégis megállja, hogy ne egye meg. Elment a város piacára, vett egy 
nagy darab húst, és odatette maga elé a sziklára.
Aztán azt gondolta: „Ki enne meg nyers húst? Az igazi az, ha meg van főzve, és úgy sem eszem 
belőle.” Megfőzte.
De aztán azt gondolta: „Az igazi az, ha a szájamban van, és mégsem eszem meg.” A szájába vette… 
aztán szépen megette az egészet.
A kísértés legyőzésének első fontos lépése, hogy távolra tesszük magunktól a bűnre vezető alkalmakat, 
a kísértő dolgokat. Ezzel is megerősítjük, megvédjük a gyenge akaratot.
Mit kell tenned, hogy ne ess ugyanabba a hibába, vagy ne kövess el újabbakat?
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According to legend, one night around 1520, a great bright-
ness filled the sky over Somogy County. In this heaven-
ly splendor, angelic songs were heard, then the heavenly 
brightness and the resounding singing of wonderful hymns 
drew closer and closer to the sleeping village of Andocs. For 
it was on this night that the Virgin Mary and her angels 
descended from Heaven upon Andocs. When the villagers 

Andocs
left their homes to go to work the next morn-
ing, they were surprised to see that a small, 
tower chapel stood on the hitherto empty plot 
in the middle of the village.

Pilgrims attributed miraculous healing pow-
er to the holy fountain next to the church and 
often bathed in it.

Purification is the liberation from the bondage of sin that 
drags us to the depths of despair. This means breaking 
the chains and fetters.

A hermit kept a strict fast in the desert. Then he 
thought to himself that it was easy to fast that way, for 
there was no meat within ten kilometers.

The real thing is when the meat is there in front of him and 
yet he refuses to eat it. He went to the town market, bought a 
big piece of meat and put it on the rock in front of himself.

Then he thought to himself: „Who wants to eat raw 
meat? The real thing is when it is cooked, and I don’t eat 
any of it anyway.” He cooked it.

But then he thought to himself, „The real 
thing is when it’s in my mouth and yet I 
don’t eat it.” He put it in his mouth... and 
then he ate the whole plate.

The first important step in overcoming 
temptation is to avoid the occasions that 
lead to sin, the things that tempt us. In 
this way we also strengthen and protect our 
weak will.

What do you need to do to avoid making 
the same mistakes or making new ones?

Put down the cross

Andocs
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Segesd

A legendás hagyomány szerint a segesdi hegy tövében felbukkanó forrásnál már a török 
időkben sokan visszanyerték egészségüket. Ezek hírére gróf Széchenyi .Antal tábornok kápolnát 
építtetett föléje, ahol a sasvári pálos templom (ma Szlovákia, volt Pozsony megye, Nyitrai 
egyházmegye) híres Pietájának másolatát helyezte el.
A kútnál Mária közbenjárására sok imameghallgatás történt, sokan nyerték vissza egészségüket, 
s ezeket az eseteket a ferences rendházban az atyák lejegyezték.

Lásd meg a csodát és gyógyulj meg!
Nézz most magad köré. Képzeletben egy gyógyító kegyhelyen állsz. Sokan gyógyultak meg 
Krisztus szeretetet által testi-lelki bajukból. Neked miért ne sikerülne? Higgy a szemednek, bízz 
az érzéseidben. Mi veszteni valód van? A gyógyulás eszközét nyújtják feléd tálcán, csak vedd el. 
Gondolj most az Eucharisztiára, arra, hogy valaki a te gyógyulásodért áldozta magát. Szeretetből 
és önzetlenül. Az oltáriszentségben meglelheted tested és lelked elsődleges gyógyszerét.
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According to legendary tradition, many people regained 
their health already in Turkish times at the spring breaking 
forth at the foot of the vineyard hill of Segesd. Based on 
these reports, General Count Antal Széchenyi had a chap-
el built over it, where he placed a copy of the famous Pieta 
of the Pauline church in Sasvár (today located in Slovakia, 
Bratislava/ the former Pozsony County/, Diocese of Nitra).

Segesd
At the well, through the intercession of the 

Blessed Virgin Mary, many prayers have been 
answered, many regained their health, and 
these cases were recorded by the fathers in the 
Franciscan monastery.

Take a look around you now. In your imagination you are 
standing in a healing shrine. Many were healed from their 
physical and spiritual ailments by the love of Christ. Why 
couldn’t it be you who is healed? Believe your eyes, trust your 
feelings. What have you got to lose? The most powerful in-
strument of healing, the Holy Eucharist, the healing presence, 

is handed to you on a platter, just take it. Now, 
think of the Eucharist, that someone has sac-
rificed himself for your healing. He did it out 
of love and selflessly. You can discover that the 
Eucharist is the primary medicine for your body 
and soul. You can find the source of love in it. 

See the miracle and be healed!

Segesd
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Tét
1715-ben, mondja a történeti hagyomány, egy császári katona, Ailert Keresztély azt 
álmodta, hogy betegségéből a téti erdő forrásánál gyógyul meg. Álma valóra vált. Gyógyulása 
után a forrás mellett egy kis kápolnát építtetett, s a Segítő Szűzanya (Mariahilf) képének 
egy másolatát helyezte el benne.
Csodás gyógyulásának híre indította el a búcsújárásokat, s a folytatódó imameghallgatások 
révén vált Tétszentkút a Rábaköz népének egyik búcsújáró helyévé.

Béke legyen Veled, fogadd el küldetésed légy mások számára az örömhír forrása. 
Az út végéhez közeledsz. Talán picit érezheted, hogy egy zarándoklat igazából nem csak 
horizontális, de vertikális út is. Út a lelkedbe, út Isten felé. A zarádoklással kezedben van 
egy eszköz, amelyet segítségül hívhatsz ha baj van, és talán most is segített. Örülj a békének, 
amit meglelhettél utadon. Oszd meg e tudást, és a hitet másokkal is. Járd az öröm útját, 
légy te mások gyógyulásának eszköze. Légy hitük hangszórója, lépj te is Mária Útjára!
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According to historical tradition, an imperial soldier, Ailert 
Keresztély had a dream in 1715, according to which he would 
recover from his illness at the spring of the Tét forest. His 
dream came true. After his recovery, he had a small chapel 
built next to the spring, in which a copy of the altarpiece de-
picting Our Lady of Perpetual Help (Mariahilf) was placed.

Tét
The news of his miraculous healing drew 

many pilgrims to this place, which became the 
focal point of pilgrimages and through the con-
tinuously growing number of answered prayers, 
Tétszentkút has become a pilgrimage destina-
tion for the people of the Rábaköz region.

You are nearing the end of the road. You may sense that a pil-
grimage is actually not only a horizontal but also a vertical 
path. A journey into your soul, a journey towards God. Pil-
grimage is a tool in your hand that you can call on when you 
are in trouble, and it might have helped you this time, too. 

Rejoice in the peace you have found on your 
journey. Share this knowledge and faith with 
others. Walk the path of joy, be an instru-
ment of the healing of others. Be the speaker 
of their faith, join them on Mary’s Route.

Peace be with you! Accept your mission, drawn from the 
fountain, Jesus Christ and proclaim the good news to others!

Tét
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Vasvár
Egy helyi legenda szerint a török elől menekülő szerzetesek a közeli erdőben, egy öreg fa 
odvában rejtették el kedves Mária-kegyképüket; visszatérve azonban nem találták a képet, 
kivágták a fát, melynek helyén forrás fakadt, és ennek vizében vélték meglátni Máriát. A 
hagyomány szerint azért jönnek a zarándokok is a Szentkúthoz, hogy maguk is láthassák a 
Szűzanyát.
A Szentkútnál is a 18. század vége felé jelentek meg előbb a remeték, majd az újabb és újabb 
csodás gyógyulások hírére a zarándokok, egyre nagyobb számban. A legismerteb gyógyulás 
egy huszár személyéhez kapcsolódik, aki a katonaságnál vesztette el szeme világát, majd a 
Szentkútnál remeteként letelepedve, szemét a forrás vizében mosogatva nyerte vissza látását. 
Ő építtette az első kápolnát a forrás mellett.

Áldjon meg Téged az Úr!
Utolsó gondolatként mi a Mária Út Egyesület dolgozói és önkéntesei “szeretetjelként” kérjük 
Isten áldását Rád, és további utadra. Tedd bele hátizsákodba a tudatot, hogy valakik 
imádkoznak érted, ezzel kísérik lépteidet.
“Áldjon meg téged az Úr!
Áldjon meg téged az Úr,
 és őrizzen meg tégedet!
 Világosítsa meg az Úr
az Ő orcáját terajtad
és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád
és adjon békét tenéked!”
(Ároni áldás: 4Mózes 6,24-27)
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According to a local legend, monks fleeing the Turks hid their 
beloved icon of the Virgin Mary in the hollow of an old tree 
in a nearby forest; on their return, however, they did not find 
the image, so they cut down the tree when a spring sprang 
up in its place and in its waters they believed to have seen the 
Holy Virgin Mary. According to tradition, pilgrims come to 
the Holy Well to see Our Lady themselves, with their own 
eyes. It was towards the end of the 18th century that first the 

Vasvár
hermits visited the Holy Well, and then the pil-
grims, who came in growing numbers on the 
news of the miraculous healings. The most fa-
mous healing is that of a hussar who had lost his 
eyesight in the army and then, settled as a her-
mit at the Holy Well, regained his sight when 
washing his face with spring water. He has built 
the first chapel near the spring of healing water.   

As a last thought, we, the staff and volunteers of the 
Mary’s Route Public Benefit Association, ask God’s 
blessing on you and your journey ahead as a „sign of 

„The LORD bless you!
The LORD bless you
and keep you!
The LORD let his face
shine upon you,
and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly!
The LORD look upon you kindly
and give you peace!”

(Aaronic blessing: Numbers 6:24-26)

love”. Put the knowledge in your backpack 
that someone is praying for you, accompa-
nying your steps.

The LORD bless you!

Vasvár
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Mária Út

Mária Út, több mint zarándokút; Isten alkotta élő szövet
Köszönjük, hogy időt szántál arra, hogy végigjárd a Mária Út hologramját. Az út ennél 
persze sokkal többet hordoz. Több mint 2200 Km, több mint kegyhelyeket összekötő élő 
ütőér, több mint természeti és kulturális értékeket bemutató út, több mint szállások, 
éttermek, információs pontok hálózata, több mint zarándok közösség, több mint 
evangelizációs eszköz, több mint háromszáz önkéntes szolgálatának szívdobbanása. 
Egy élő szövet...amit Isten ültetett a szívükbe.
Köszönet ezúton is a Mária Út Egyesület önkéntes hálózatának. Isten hordozza őket!
Köszönet a képekért és inspirációért: Székely János püspök atyának Tégli Lászlónak, 
Sárosi Katalinnak, Cser Borbálának, Horváthné Szabó Katalinnak, Juhász 
Zsuzsannának, Barbarics Györgyinek, Szente-Berecz Edinának, Gyebroczki Nórának, 
Zágorhidi Czigány Balázsnak, és Szelényiné Nagy Klára Piroskának
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Mary’s Route 

Thank you for taking the time to walk 
the holographic pilgrimage of Mary’s 
Route with us. Certainly the jour-
ney holds much more than that. The 
Mary’s Route comprises a West-East 
and a North-South route across 2,200 
km in Central Europe, forming a 
shape of a Cross, which is more than a 
living network connecting the shrines 
(like the arteries run from the heart to 
all the organs), it is more than a jour-

ney presenting the natural and cultural heritage; more than a net-
work of accommodations, restaurants, and information points; 
more than a community of pilgrims; more than an evangelisation 
tool; in fact, even more than a ministry of three hundred volun-
teers, forming a collective heartbeat of hope.  A living tissue...that 
God has planted in their hearts.

We would like to emphasize our deepest gratitude to the volun-
teers network of the Mary’s Route Public Benefit Association for 
their support. May God carry them!

We would like to thank Bishop János Székely, László Tégli, 
Katalin Sárosi, Borbála Cser, Katalin Horváthné Szabó, Zsuzsan-
na Juhász, Györgyi Barbarics, Edina Szente-Berecz, Nóra Gye-
broczki, Balázs Zágorhidi Czigány, and Klára Piroska Szelényiné 
Nagy for the pictures and inspiration.

Mary’s Route is more than a pilgrim’s 
way; moreover, a God-made living tis-
sue that connects people

Central European 
Pilgrim Route

Mary’s Route


