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Kedves atyák! 

Köszönjük, hogy részvételükkel megtisztelik Brenner János boldoggá avatási ünnepségét. Az 

alábbiakban néhány hasznos információt szeretnénk megosztani Önökkel.  

Azoknak az autóbusszal érkező lelkipásztoroknak és zarándokaiknak, akik előzetesen regisztráltak 

elküldtünk egy behajtási engedélyt. Kérjük, hogy az autóbuszok szélvédőjére ezt helyezzék ki. Ezzel 

lehetőségük lesz arra, hogy a helyszín közelében lévő parkolóba hajtsanak, és ott szálljanak le a 

zarándokokkal együtt a buszokról. Ez a parkoló a Bartók Béla körúton a Claudius Hotel melletti 

kavicsos terület. Megközelítése kizárólag a Rohonci út-Bartók Béla körút felől lehetséges. (TÉRKÉPET 

A LAP ALJÁN IS TALÁLNAK ÉS AZ AUTÓBUSZVEZETŐKNEK KÉSZÍTETT LEÍRÁSBAN IS) 

  A nap végén, az előre megbeszélt időpontban a busz itt veszi fel Önöket. Kérjük, hogy minden 

szükséges holmit vegyenek le a buszról, mert napközben nem tud a gépjármű a területre behajtani. 

Felhívjuk a buszvezetők figyelmét, hogy a rendezvény idején a helyszín közelében a Rohonci úton, a 

Stadion előtt javítási munkálatok miatt mindössze egy sáv járható. Itt torlódásra kell számítani.  

Az autóbuszok a város külső részén található nagyáruházak parkolójában tudnak parkolni:  

- Tesco-Zanati út 

- Interspar-Újvilág utca 

- 15 autóbusznak az Ady téri autóbuszállomáson is van hely fenntartva.  

Aki gépkocsival érkezik a szertartásra azoktól azt kérjük, hogy az alábbi parkolókban álljanak meg és 

onnan gyalog közelítsék meg a helyszínt. Ez kb. 15 perces sétát jelent.  

- Kiskar utca Gazda Áruház mögötti parkoló 

- MMIK belső parkoló 

- Ady tér 

- Fő tér – Spar Áruház és Levéltár parkoló – (Hefele Menyhért utca) 

- Fő tér – Savaria Filmszínház és Uránia udvar parkoló (Kőszegi utca-Mártírok tere) 



- Battyhány tér-Zsinagóga környéke 

- Kőszegi utca-Apeh mögötti parkoló 

- Aldi – Szent Gellért utcai parkoló 

- Savaria Pláza parkoló (Körmendi út-Szent Flórián körút) 

Akik vonattal érkeznek számukra azt javasoljuk, hogy a vasútállomásról a bejáratra nyíló Szelestey 

utcán induljanak el, haladjanak ezen végig, és folytassák útjukat a Petőfi Sándor utcán egészen a 

Haladás Stadionig. Itt már rendőrök irányítják Önöket az Emlékmű-dombhoz. Az állomáson 

önkéntesek segítik az eligazodást. Kérjük, hogy keressék a Szombathelyi Egyházmegye molinóját és a 

mellett álló segítőket.  

Kérjük az atyákat, hogy albát, fehér stólát mindenki hozzon magával. A színpad mellett felállítunk egy 

nagyobb sátrat. Itt lesz lehetőségük felvenni a liturgikus öltözetet, az egyéb holmijukat pedig letenni. 

A sátort őrizzük. A sátorban elhelyezésre kerül egy mobil wc is, de a közelben lévő Garda Hotel is 

nyitva lesz, ahol a paptestvérek térítésmentesen használhatják a mosdókat. Kérjük, hogy legkésőbb 

10.30-10.45-ig foglalják el az Önök számára kijelölt szektorban az ülőhelyet. Nem lesznek névvel 

lefoglalt helyek, érkezési sorrendben tudják a helyeket elfoglalni. Az önkéntesek segítenek, hogy 

hová tudnak ülni. A bevonuláson Önök nem tudnak részt venni.  

Akik áldoztatnak, kérjük, hogy a területen elhelyezett szalagok mentén, a Mária Rádió önkéntesei 

által tartott zászlóknál álljanak meg. Ezek lesznek a kijelölt áldoztatási helyek. Kérjük, hogy a 

szalagokon kívül álljanak meg, ne menjenek a tömegbe. A hívek fognak Önökhöz menni.  

Aki gyóntatást vállalt, kérjük, hogy az öltözősátorból – egy önkéntes segítségével – két széket vigyen 

magával. A dombon, a  Jégpince utca felőli fás részen alakítjuk ki a gyóntatási helyeket. A Gyóntatás 

feliratú táblával megjelölt helyeken tudnak szolgálatot végezni.  

A szertartás végén kérjük, várják meg amíg a püspökök elvonulnak és csak utána hagyják el a kijelölt 

szektort.  

Az önökkel érkező ministránsok a domb tetején lévő sátorban tudnak átöltözni a magukkal hozott 

ministránsruhájukba, majd onnan vonulnak le a számukra kijelölt ülőhelyekre. Kérjük, hogy 10.30-ig 

foglalják el ezeket a helyeket. A szentmise végén kérjük, hogy a ministránsok is várják meg amíg a 

püspökök elvonulnak és csak utána, rendezetten,2-3 fő együtt, egy sorban, vonuljon a fenti sátorba. 

Ott átöltözhetnek és a számukra készített szendvicset elfogyasztani. A sátrat őrizzük. 

 



 


