A PÉCSI EGYHÁZMEGYE
II. KÉT UTAS ZARÁNDOKLATA BÁTÁRA
2015. október 03. szombat
„Reményben örülj, békével tűrj, imádkozz szüntelen!”
Kedves Zarándoktárs!
Nagy öröm számunkra, hogy együtt készülhetünk a Pécsi Egyházmegye immár második, bátai
két utas zarándoklatára. Hisszük, hogy az elmúlt 7 év felajánlásai meghallgatásra találtak a
Gyűdi Szűzanyánál, és most abban a biztos hitben hívunk és buzdítunk minden kedves
testvért a bátai zarándoklaton való részvételre, hogy imáink, felajánlásaink, hálánk, s kérésünk
újra és újra meghallgatásra találnak!
Szeretnénk megosztani néhány információt, amire szükség lehet, illetve amit jó tudni az úttal
kapcsolatban.



Útirány 1: Mohács (Fogadalmi templom), az 56-os úton haladunk, megállók a
volt Ezüst fenyő fogadó parkolójában, ill. Dunaszekcsőn, a templom mellett,
majd Bátán (ez az út kb. 24 km).
Útirány 2: Szekszárd (Bricostore parkoló/Tesco mellett), Várdomb és Bátaszék a
templom mellett, Báta (ez az út kb. 28 km)

INDULÁS ELŐTTI TUDNIVALÓK
-

-

-

A zarándoklaton mindenki saját felelősségére vehet részt.
A zarándoklaton gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal, vagy személyautóval lehet
részt venni.
Jelentkezni a saját plébániáján, ill. a pécsi püspökségen lehet, a következő címen:
pasztoralis@pecs.egyhazmegye.hu tel: 06 72/513-011.
Kérjük, hogy a gyülekező alkalmával kérjen a rendezőktől „beteg kártyát”
(amennyiben krónikus betegsége van, kérjük, beszélje meg háziorvosával, hogy
vállalhatja-e ezt a megterhelő utat).
Pécsről az 5.15 órakor induló távolsági járattal lehet eljutni Mohácsra (a busz 6.10
órakor érkezik meg az autóbusz-állomásra)
Pécsről Szekszárdra ilyen korán nincs alkalmas távolsági buszjárat.
Bátán személyautóval a templom nem közelíthető meg. Amennyiben személyautóval,
autóbusszal beteg, vagy idős embert szállítanak, az oda kirendelt mikrobuszok
felviszik a beteget a templomhoz (a Hunyadi út, Fő utca kereszteződésénél az
Információs ponttól).
Tisztelettel kérjük azokat az időseket és betegeket, akik nem tudnak felmenni a bátai
templomhoz gyalog, jelezzék az Információs pontnál, hogy segítséget kérnek.
Személyautók számára parkolási lehetőség a településen, az Árvíz utcában, Sík Sándor
utcában, Rákóczi utcában lesz. A parkolást polgárőrök irányítják.
A papok, illetve segítők kérjenek „parkoló kártyát”, a megadott címen.
Esőkabátot hozzon magával, húzzon vastag cipőt, és rétegesen öltözzön.
Ha az út során elhagyott tárgyat talál, kérjük, adja le az eü. sátorban, Bátán a
szervezők visszajuttatják a tulajdonosnak.

INDULÁS 1 : 2015. OKTÓBER 03.
-

Gyülekező 6.30 órától (Mohácson, a Fogadalmi templomban)
A gyülekező ideje alatt is hirdetjük a szükséges tudnivalókat, és itt vehetők át a „beteg
kártyák”, imafüzetek, felajánló cédulák. Kérjük, érkezzen időben!
Indulás 7.00 órakor

INDULÁS 2 : 2015. OKTÓBER 03.
-

Gyülekező 5.30 órától (Szekszárdon a Bátaszék felé vezető út bal oldalán lévő TESCO
mellett, azaz a Bricostore parkolóban)
Gyülekező ideje alatt is hirdetjük a szükséges tudnivalókat, és itt vehetők át a „beteg
kártyák”, imafüzetek, felajánló cédulák. Kérjük, érkezzen időben!
Indulás 6.00 órakor

KERÉKPÁROSOK
A kerékpárokat szívesen elszállítjuk Pécsről Mohácsra, illetve Szekszárdra. Aki ezt kéri, a
szállítandó kerékpárt okt. 2-án 16.00 óráig szíveskedjék a püspökség portájára elhozni.
-

-

-

Kerékpárosoknak Mohácson a Fogadalmi templomnál gyülekező 11.00 órakor, majd
imádság után indulás az 56-os úton Bátaszék felé. Kerékpárosok Pécsről a 9.20 órakor
induló autóbusszal mehetnek Mohácsra.
Kerékpárosoknak Szekszárdon a Bricostore parkolójában gyülekező 10.45 órakor,
majd imádság és indulás Bátaszék felé. Kerékpárosok Pécsről a 9.30 órakor induló
autóbusszal mehetnek Szekszárdra.
Megérkezéskor a kerékpárokat a templomhoz vezető (Hunyadi u.) elején található
faluház udvarában hagyhatják biztonságban.
A szentmise utáni körmenet végén, a kerékpárokat (kérésre) a püspökségre
visszaszállítjuk.

MOTORKERÉKPÁROSOK
Motorkerékpárosok saját szervezésben érkeznek Bátára. A motorkerékpárokat a templomhoz
vezető utca melletti faluház udvarában hagyhatják biztonságban. Motorkerékpárosoknak
orvosi felügyeletet nem tudunk biztosítani. Jelentkezni, illetve információt kérni Bodogán
László atyánál, a 30/6448850-es telefonon és a bodoganl@gmail.com címen, valamint Tolnai
Gábornál a pannigala@gmail.com címen lehet.
ÚTKÖZBEN
-

Gyalogosoknak bárhol lehet csatlakozni a menethez
A megállóhelyeken, amelyek 8 km-enként vannak, lehet megpihenni, regenerálódni.
Az út során és a szentmise alatt folyamatos orvosi ügyelet lesz.
Amely plébániának van hordozható hangosítása, zászlója, település táblája, kérjük,
hozza magával. Jó volna, ha út közben előimádkozó vezetné a csoport imádságát.
A megállóhelyeken és érkezéskor vizet osztunk szükség szerint, amelyért nem kell
fizetni.

MEGÉRKEZÉS
-

A bátai templomban közös imádság.
A kegyhelyen, különböző programokkal várjuk a zarándokokat.
A kegyhelyen gyónási lehetőséget biztosítunk. Táblákkal jelezzük, hol találhatnak
gyóntató atyákat.
A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15.00 órakor dr. Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Kar jelenlévő tagjai, valamint a jelenlévő papság koncelebrálásával mutatja
be a bátai templomban.

VISSZAUTAZÁS
Bátáról Mohácsra, a Bátai elágazótól induló buszokkal lehet eljutni. Autóbuszok indulnak:
16.09, 17.44, 18.09, 19.09 órakor.
Bátáról Pécsre, a Bátai elágazótól induló buszokkal lehet eljutni. Autóbuszok indulnak:
16.09, 18.09, 19.09 órakor.
Bátáról Szekszárdra a Bátai elágazótól 17.51órakor induló autóbusszal lehet eljutni
(Bátaszéki átszállással a Szegedről Bonyhád felé tartó autóbuszra).
A szertartás után közvetlenül, a templomhoz vezető utca közeléből is indul 1-1 autóbusz
Mohácson át Pécsre, ill. Bátaszéken át Szekszárdra. Jegyeket az autóbuszban kell vásárolni.
Zarándokoljon velünk ebben az esztendőben is Bátára, hogy együtt imádkozzunk hazánkért,
egyházmegyénkért, papjainkért, családjainkért, betegeinkért, és így ünnepeljük meg
egyházmegyénk 600 éves kegyhelyét.
Pécs, 2015. szeptember 05.
Szervezők

