
Tisztulás Útja (Fehér Szív Útja) zarándoklat 2017. szeptember 2-án szombaton,  Budapesten  
 

Időpont: 2017. szeptember 2. (szombat) 8.15-12.00 

Indulás helyszíne: Sziklatemplom, Gellért tér, Budapest 

Gyülekező: 8.00-tól a Sziklatemplom bejárati előterében 

 

Program: 

8.15 Gyülekezés és közös imádság a Sziklakápolna előterében  

8.30 Indulás Sziklakápolnától 

8.30-10.45 Zarándoklat (15 állomás, elmélkedések) 

kb 10.45 Érkezés a Belvárosi Ferences Templomhoz 

11.00 Szentmise a Belvárosi Ferences Templomban 

 

(A Sziklatemplom szombaton reggel 8.00 órakor nyit, így a zarándokalt előtt van lehetőség egyéni 

imádságra is a templomban. A reggeli szentmise 8.30-kor kezdődik, ezért indul a zarándoklat a 

Sziklatemplom előteréből, hogy ne zavarjuk a 8.30-kor kezdődő szentmisét.) 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 

A zarándoklatról:  

A Tisztulás Útja - Fehér Szív Útja egy zarándok út a nagyváros szívében, a bűnbánat és a megtisztulás 

zarándok útja, 15 állomásból áll – melyekhez Böjte Csaba testvér elmélkedést írt. Az út a Pálos atyák 

által vezetett Sziklatemplomból indul és a Gellérthegy oldalában az Erzsébet hídon keresztül, a pesti 

Ferences templomba vezet, hol lelkivezetést, szentgyónási lehetőséget lehet kérni a templom papjaitól.  

 

„Sokan vágyunk a boldogságra, a testi-lelki tisztulásra, egy békésebb, nyugodtabb, egészségesebb 

életre. Ez a belső vágy igazította az emberek lépteit ősidők óta a zarándokutakra, hiszen a magányos 

vándorlás nagyban segíthet bennünket abban, hogy elcsendesedjünk és megtisztuljunk, hogy 

lelkiismeretünk hangját meghallva az életpályánkat bölcs döntésekkel, nyugodtan kiigazítsuk, 

megvilágosodjon az életünk! (…) Ne hurcoljuk múltunk terheit! Egy marék porból született létünk 

botlásait, bűneit, rossz döntéseit letehetjük, mert Isten irgalmas, szülessünk újjá a szeretetre, 

termékeny, boldog Istengyermeki méltóságra. A szeretet Istene téged is vár!” (Böjte Csaba testvér) 

 

(A zarándokút egyénileg is bármikor végigjárható - elmélkedéssel, Istenre és lelkünk hangjára 

figyelve. Az egyéni zarándoklatot is segítő vezetőfüzet a Sziklatemplom fogadóközpontjában 

megvásárolható.) 

 

Közös, szervezett zarándoklat minden hónap első szombatján. 

 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány és Sziklatemplom Pálos Fogadóközpont nevében szeretettel várnak 

mindenkit a szervezők! 

 

Kapcsolat és további információ:  

Csekő Krisztina 

Tel: +36-30-538-8434 

Facebook esemény linkje: https://www.facebook.com/events/507943592931444   
Web: www.fehersziv.hu 

 

Olaj Dávid 

www.sziklatemplom.hu  
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