
cÉlok:
1.) A Csíksomlyói búcsúra érkező zászlós zarándoklatokhoz való méltó csatlakozás Budapest körzetéből.
2.) A minden évben megteendő zarándokútvonal alapkőletételei Magyarországon.
3.) Figyelemfelhívás a Pió atya kortársaként élt legnagyobb magyar egyházi misztikus, Natália nővér látomásaira. 
4.) A Világ Győzelmes Királynője körmenet és zarándokút létrehozása Budapestről és környékéről
5.) Figyelemfelhívás – a látomásokban szintén szereplő – május elseje Világ Győzelmes Királynőjének napjaként 
való megülésére, amelynek e mozgalommal egyidőben Magyarországról kell világhódító útjára indulnia.

a zarÁndoklat alatt
ALÁÍRÁSGYŰJTÉS Natália nővér látomásaiban szereplők megvalósításához (például a kápolna építéséhez) 
szükséges egyházi engedélyek kieszközlésére, és PÉNZADOMÁNYOK GYŰJTÉSE az ügy előmenetelét 
segítendő.

“
“

Zászlós lovas menet indul a Pest megyei Biatorbágyról
(amelyhez csatlakozni lehet igény szerint kerékpáron, motoron, vagy akár gyalogosan is)
Natália nővér útmutatásai nyomán a Normafánál (Svábhegy, Anna-rét) építendő 

Világ Győzelmes Királynője kápolna zarándokhelyén át 
Csíksomlyóra.

“

zÁszlÓs zarÁndoklat 
csÍksomlyÓra
„Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: 
a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.” 
„…Jézus megelégedett örömmel, boldogan szemlélte az említett menetet, megtudtam tőle, 
hogy  a világnak akkor adja meg az ígért „békét”, amit ő a földre hozott, amikor a világ a szűzanyának, 
mint  Világ Győzelmes Királynőjének nyilvános elismeréssel hódolni fog…”
(Az úr Jézus szavai, Natália nővér tolmácsolásában) 

A Mindszenty bíboros által kért egyházi vizsgálat a nővér látomásait hitelesnek fogadta el. 
XII. Pius pápa a nővér látomásainak hatására 1942-ben  hivatalosan is megadta Máriának a Világ Győzelmes Királynője címet. 

rÉsztvevok És csatlakozÁs
Lovasok, hagyományőrző lovascsapatok, biciklisták, gyalogosok és motorosok jelentkezését várjuk. 2010-
ben és 2012-ben az utat lóháton már megtettük. Az étkező- és szálláshelyek tekintetében telefonszámok, 
illetve címek megadásával tudunk segíteni, de azok pontos felderítése és megtalálása egyéni szervezést 
igényel. Csatlakozni tehát bárhol és bármilyen távra, akár egy-egy falun való áthaladásra is lehet. Pénzbeli 
támogatást és szervezési segítséget is köszönettel elfogadunk. 
A jelentkezéseket az alábbi címeken és telefonszámokon várjuk: 
TÓNAY BORBÁLA: 06 20 554 3258, CHEMEZ FLÓRA: CH.FLORA@FREEMAIL.HU

CHEMEZ FARKAS: 06 20 555 9225 ÉS  06 30 286 2051; ORDASFARKAS2@FREEMAIL.HU  
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VILÁG GYOZELMES KIRÁLYNOJE ÚT
zÁszlÓs zarÁndoklat Útvonala

csÍksomlyÓra

1. nap – április 18., csütörtök – Biatorbágyról Budaörsre vonulunk
2. nap – április 19. – Szakrális indulási hely a svábhegyi Anna-rét kápolnahelye, 
(erre a napra minden fővárosi és főváros környéki hagyományőrzőt szeretettel várunk), majd 
a Magyar Szent Koronánál való tiszteletadás után Mátyásföldre vonulunk. (A)
3. nap – április 20. – Máriabesnyő, Galgahévíz (B)
4. nap – április 21. – Nagykáta (C)
5. nap – április 22. – Jászapáti (D)
6. nap – április 23. – Kisköre (E)
7. nap – április 24. – Kunmadaras (F)
8. nap – április 25. – Karcag (G)
9. nap – április 26. – Karcag - pihenőnap 
10. nap – április 27. – Kaba (H)
11. nap – április 28. – Hajdúbagos (I)
12. nap – április 29. – Szentjobb (J)
13. nap – április 30. – Bályok (K)
14. nap – április 31. – pihenőnap – 
Május 1-ére hazautazás Biatorbágyra
a Világ Győzelmes Királynőjének napjára
15. nap – május 1.  – pihenőnap (Biatorbágy)
16. nap – május 2.  – pihenőnap (Bályok)
17. nap – május 3. – Kraszna (L)
18. nap – május 4. – Váralmás (M)
19. nap – május 5. – Kide
20. nap – május 6. – Válaszút (N)
21. nap – május 7. – Válaszút – pihenőnap
22. nap – május 8. – Visa
23. nap – május 9. – Nagysármás (O)

24. nap – május 10. – Marossárpatak (P)
25. nap – május 11. – Marossárpatak – 
pihenőnap 
26. nap – május 12. – Makfalva (Q)
27. nap – május 13. – Farkaslaka (R)
28. nap – május 14. – Székelyudvarhely (S)
29. nap – május 15. – Homoródfürdő 
vagy Zeteváralja
30. nap – május 16. – pihenőnap
31. nap – május 17. – Csíkszereda (T)
32. nap – május 18. – Csíksomlyói 
búcsú és pihenőnap
33. nap – május 19. – Gyimesközéplok, 
az 1000 éves határ  (U) 
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A jövőbe látás, a prófétálás nagyon idegen fogalmak a mai ember számára. Régmúlt idők emlékeinek tűnnek, 
pedig a prófétai fi gyelmeztetések végigkísérik az emberi történelmet. (Szakadáti László, Biatorbágy alpolgármestere)


