Vallási turizmus
a Pogányvölgyben

A „Megyünk Gyugyra Búcsúra”
szólás keletkezése
A török hódítók közeledésének hírére a falu
lakói elvitték a templom harangját egy közeli
völgybe, ahol elásták. A mohácsi vész és
Szigetvár eleste után a török Gyugyot sem
kímélte, a falu elpusztult, temploma leégett, így
a harang sorsa is feledésbe merült. A 150 éves
oszmán uralom elmúltával, a törökök
kivonulásának évében egy felhőszakadás
kimosta a harangot a földből, melyet a falu lakói
jelenségként éltek meg (a helyet a mai napig
„szentgödör”-nek nevezik). A hír, hogy
„Gyugynak harangot hozott a víz”, gyorsan
terjedt a vidéken, és a falu rövidesen
búcsújáróhellyé vált. A környékről 40-50 km-es
körzetből évente több száz ember gyalogosan és
szekéren érkezett a Gyugyi búcsúkra. A
zarándoklatok egészen az I. világháborúig
folytatódtak, amikor a harangot hadi célokra
beolvasztották, így az ereklye elvitelével véget
értek a búcsúzók, zarándoklatok.

A rendezvényünkre mindenkit
szeretettel várunk!
Vajda Gábor
plébániai kormányzó
Jelenka György
polgármester
Tóthné Szabó Erika
Legyen szebb a mi falunk Egyesület
elnöke

MEGHÍVÓ
„Megyünk Gyugyra Búcsúra”
rendezvényre

A búcsújárás hagyományát a falu lakói 2000ben élesztették újjá, ettől kezdődően minden
évben a Pünkösdöt megelőző vasárnap várják a
zarándoklatra érkezőket.

Időpont:
2017. május 28. (vasárnap)
Községi Önkormányzat
8692 Gyugy, Fő u. 19.
Telefon: 30/329-09-22

www.gyugy.hu

Helyszín:
Gyugy Millenniumi park

− Ünnepi Szentmise:

Program

Celebrálja: Horváth József tábori lelkész

2017. május 28. (vasárnap)
1400 – Kulturális
emlékparkban

program

a

Millenniumi

1545 – A búcsúra érkező zarándok csoportok
gyülekezője.
1600 – Körmenet indul a „Nemzetünk
Csillagainak Emlékösvénye” útvonalán a II.
János Pál dombon álló Árpád-kori templomhoz.

Búcsúi Szentmise énekrendje:
−
−
−
−
−

229. Kezdődik az ének…
95. Krisztus a mennybe fölmene…
284. Boldogasszony anyánk…
142. Zálogát adtad ó Jézus…
Pápai himnusz

Csoportok levonulása a sportpályára
−
−
−
−

Búcsúi forgatag
Hagyományőrző népdalok, néptáncok
Színjátszás
Utcabál

Rendezvénysorozatunk része:
1800 -tól a Művelődési Házban
Vivert József több mint 100 darabból álló
üzemképes rádió gyűjteményének kiállítása

Kérjük a búcsúra érkező csoportokat, hogy minél több zászlót
(nemzeti, falu-, templomi jelképet) hozzanak magukkal - az
eseményt filmezni fogják. A körmenetben minden csoport
tetszés szerinti énekeit szólaltatja meg.

Gyugy nevezetességeinek bemutatása:
−

Koszorúzás
az Örökkévalóság Parkjában

Templomhoz érkezést követően:
−
−

Lengyeltóti Szent Jakab kórus: „Kell még egy
szó” (Honfoglalás c. film betét dala)
Ünnepség megnyitása

−

Himnusz

−

Jelenka György polgármester köszöntője

−

Zsombok

Lajos

Pogányvölgyi

Kistérség

I. Izsép vezér lovas szobrának szentelése.
Alkotó: Egri György szobrászművész

−
−
−
−
−
−
−
−

Millenniumi Park
Árpád-kori templom
Közép-kori harangtorony
Nemzetünk Csillagainak Emlékösvénye
(21 stáció)
Örökkévalóság Parkja
Örökkévalóság és Emlékezés
(kegyeleti emlékhely)
1956-os emlékmű
Lélekharang – Kilátótorony

elnöke: „Zeng a harang, hívó szóra"
−

Rosta

Géza

előadóművész

„Gyugynak

harangot hozott a víz”- ünnepi zenés műsora

A zarándoklatra érkezőket
vendégül látjuk!

