
 

1ÚTON Kőszegről Csepregre 
 



 
2017. augusztus 26-án negyedik alkalommal vettünk részt az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapon, 
ezúttal a gyermeket várókért imádkozva. A nemzetközi Mária Út magyarországi M.01 szakaszán 
Kőszegről Csepregre indultunk 8.30-kor. A lelki kíséretet, nagy örömünkre, Kovács Richárd 
vállalta, aki néhány hete került Kőszegre iskolalelkésznek és káplánnak. Indulásunkkor tizenheten 
voltunk Szombathelyről, Gencsapátiból, Gyöngyösfaluról, Lukácsházáról, Peresznyéről és 
Újkérről. 
 
Utunk során négy elmélkedést hallhattunk, amelyet Szabó Tamás, a Mária Út Egyesület elnöke 
állított össze erre a napra. A zarándoklás párhuzamban áll az emberi élet és benne az istenkeresés 
útjával. Ennek első szakasza arra irányul, hogy elszakadjunk a világ zajától, a város zűrzavarától. A 
második az elcsendesedés, az önmagunkkal és az életünkkel történő szembenézés szakasza. A 
harmadik: a természetjárás közben halljuk meg Krisztus szavát, tanuljunk Tőle és kövessük Őt. A 
negyedik pedig Istenben átélt békéhez, vele való egységhez, élménymegosztáshoz vezet. 
Természetesen útközben gyónásra is volt lehetőség. 
 
A Mária Út Kőszegtől Csepregig tartó, 18,6 km-es szakasza szinte összefüggő óriási erdő. Határ 
menti része azonos az OKT (Országos Kék Túra), a Vasfüggöny túraút és a Szent Márton 
Zarándokút vonalával. Első pihenőnk az Őz-kút árnyas, hűvös szurdokában volt. Ezután 
következett az Ólmodhoz tartozó Belovitch-kápolna, majd a horvátzsidányi közút menti Mária-
kápolna, aztán Martonszállás, Peruska Mária kápolna és táborozó park, a Csepreg közeli Szent 
Orbán-szobor (Virág László alkotása) s a csepregi Szentkút kápolna, ahol már kb. 150 főre 
gyarapodott zarándoklatunk a Répcevis felől érkezőkkel. Itt bekapcsolódhattak azok, akik 
babakocsival, illetőleg kisgyermekkel érkeztek. 
 
Az „Atyaisten szép Leánya, Mária segíts!” ütemes, válaszos énekkel a hátralévő 2 km-t már fáradtan, 
de a lelkesedés lendületével  tettük meg célunkhoz, a csepregi Boldogasszony-kápolnához. A 
Boldogasszony-patak menti egykori Csékéd települést a háborúk letarolták, de a Jankovits 
családnak volt gondja, hogy az ősi Boldogasszony zarándokhely kápolnája, remetelakja és kertje 
mint zarándokoázis fennmaradjon.  Itt örömteli találkozásban volt részünk a Bük, valamint a 
Csénye, Szeleste, Ablánc felől érkezőkkel. A záró szentmisét Richárd atya végezte Finta József 
csepregi plébánossal. A csepregi keresztény testvérek összefogását és vendégszeretetét ezúton is 
hálásan köszönjük. 
Jövőre az édesanyákért tartjuk a Zarándoknapot 2018. augusztus 25.-én, szombaton .Szeretettel 
hívunk, felekezetre tekintet nélkül, minden kedves olvasót. 
 
Mária Út Egyesület önkéntesei 

Fenti összefoglalót kértük a www.martinus.hu www.martinus.koszeg.hu -n és a Kőszeg és vidéke 
újságban megjelenni. 
Helyszinről riport volt a MR-ben 16 óra után. 

http://www.martinus.hu/
http://www.martinus.koszeg.hu/


 
Mozgóképes riport felvétel : TRIO tv  Csepregen 
 
Induló létszám Kőszegtől Csepreg felé: 17 fő 
Csatlakozók utközben és Csepregről:130 fő 
Ellenkező irányból és Csepregről 120 fő 
Összesen zárószentmisén résztvevők: 250 fő 
Regisztrációs lapra feliratkozók: 29 fő 
 
Sudár György önkéntes koordinátor Tel.:06306176415 E.mail: sudargyorgy@gmail.com 
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