
   
  

Püspöki székhelyek látogatása  

Márton Áron nyomában  

2019. október 23-26. 

 

Kedves Családok! 

A Városmajori Katolikus Egyesület 2020-ban lesz 30 éves. A 
jubileumra való készület jegyében - az alapításának 30 éves 
évfordulóját szintén jövőre ünneplő Városmajori Márton Áron 

Alapítvány támogatásával - a 
következő püspöki székhely-
látogatást 2019. október 23-27. 
között Márton Áron nyomába eredve 
Erdélybe szervezzük, hogy a szent 
életű püspök  példájából merítsünk 
erőt és inspirációt közösségi 
szolgálatunkhoz. A zarándoklat 
vissza szeretné vezetni a városmajori közösség aktív, 
elkötelezett tagjait a „forrás”-hoz, egyúttal újult lendületet is 
szeretne adni a folytatáshoz.  

A városmajori plébánián szép hagyományai vannak a 
fiatalok közösségszervező szolgálatának. A 80-as évektől 
kezdve az ifjúsági táborok, határon túli kapcsolatok és 
utazások szervezése, az Erdélybe juttatott élelmiszer-
adományok, majd a cserkészélet felvirágzása, a kisgyerekek 
hittantáborainak szervezése, a Városmajori Katolikus 
Egyesület jogelődjének megalapítása, az elmúlt évtizedben 
pedig a Hittanos Gárda és a cserkészek programjai kötődnek 
többek közt nevükhöz. Sok-sok korábbi fiatal lelkes munkáját 
folytatják a mai plébániai fiatalok, ami plébániánk jövőjének a záloga. Óriási szükség van olyan 
életvidám, talpraesett fiatalokra, akik nem csak képesek segíteni a gyerekek közösségeinek 
építésében, de hajlandók idejüket és energiájukat is áldozni a cél érdekében. Ezért is fordít a 
zarándoklat kiemelt figyelmet plébániánk fiataljainak megszólítására.  

A 90-es évek elején a Városmajori Katolikus Egyesület jogelődje, a VÁKIE Alapítványt hozott 
létre, hogy a plébánia ifjúsági életének támogatásához 
forrásokat gyűjtsön. Névadójának Márton Áron püspököt 
választotta, aki áldozatos, alázatos és szolgáló életével 
példát ad nekünk az egyházépítő munkához. Az ő püspöki 
jelmondata: „Non recuso laborem!” (Nem vonakodom a 
munkától!). Jubileumi zarándoklatunk során szeretnénk a 
lehető leghitelesebben megismerni Alapítványunk névadója, 
Isten szolgája Márton Áron püspök életét, tanítását és 
életpéldáját. 

  



   
  

A zarándoklat során meglátogatjuk Márton Áron püspök életének 
legfontosabb állomáshelyeit. Érinteni tervezett fontosabb 
helyszínek többek között: Máramarossziget (a püspök 
leghosszabb börtönéveinek színhelye), Gyergyószentmiklós és 
Gyergyóditró (első két kápláni helye), Csíksomlyó, 
Csíkszentdomonkos (szülőfalu), Gyulafehérvár (a püspöki 
székhely, illetve Márton Áron sírja).  

Az út alkalmat ad arra, hogy elmélyedjünk hitünkben, erősítsük 
közösségünket, és közelebb kerüljünk Márton Áron alakjához, 
szellemiségéhez azzal, hogy bejárjuk életének emblematikus 
helyszíneit. Az egyes helyszíneken történő szakszerű 
idegenvezetések, a püspökhöz fűződő személyes élmények 
megosztása, helyi vezetőnk naprakész ismertetői segítségével 
megismerhetjük a szentéletű püspök életét, tanítását és példáját. 
A programban minden nap helyet kap az Isten Szolgája Márton 

Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért felajánlott közös imádság és szentmise.  

A jelentkezés határideje: augusztus 30. péntek (vagy a létszám betelte).  

További részletek a www.vake.hu oldalon. 
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Kövesdy Tamás, a VÁKE elnöke és Juhász András, a VMÁA elnöke 
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