
Szent Ferenc nyomában

350 km gyalogos barangolás Olaszország csodás tájain, 
miközben elrejtett ferences kincsekre bukkanunk...



Rátalálni 
a Csendre, 
a Békére, 
a Szépségre

Szent 
Ferenccel



auau



Di qui passò Francesco
sito ufficiale 

del cammino a cura di Angela Seracchioli



Credenziale



Térbeni távolságok 
a „Tökéletes 
Boldogság”-ból

Assisi – Perfetta 
Letizia



350 km É-D 
irányban 

Olaszország 
közepén 

az 
Appenninek 
hullámain



Az útvonal



La Verna



Cerbaiolo



Sansepolcro



Cittá di Castello



Pietralunga



Gubbio



Biscina



ASSISI



Spello



Trevi



Spoleto



Romita 
di Cesi



Collescipoli



Stroncone



Greccio



Rieti



Poggio 
Bustone



A táj, amelyben Ferenc is gyönyörködött
Az Úr teremtményei, melyekért nem győzött hálát adni



A La Vernai 
Szentélyből 
hosszan 
ellátni 
a hullámzó
hegyek fölött



Tehénkékkel itt is találkozik a zarándok



A toszkán hegyek májusban…



…és augusztusban



A Trasimeno-tó májusban…



… és augusztusban



Az Út felvezet számos hegyterőre -
az elénk táruló látvány kárpótol a fáradalmakért



Az erdők mélyén a fák között csodás 
képződményekre lelünk.

Nem magunktól – Ferenc fedezte fel őket:
kedvenc rejtekhelyei voltak ezek a sziklás 

zord természeti alkotások



Még ha sík terepen is haladunk, szemünk előtt az Úton
mindig magasodik egy hegy, ami ránk vár



A táj szépsége a 
kis városkákból nézve is lenyűgöző



Hát még akkor, amikor elhagyjuk 
lakóházakat!



A tájban gyönyörködve már messziről látszik 
egy régi templom épülete.

Árnyas hely friss vizű kúttal.
Csupa ajándék az Út



Boldog fáradtság: 
már nagyon közel van a napi cél!



És másnap már egy másik hegyről tekintünk vissza



Minden célállomás öröm! 
Meglátni a Szent Ferenc Bazilikát egy kanyarban: 

a legnagyobb örömök egyike ☺



És már tényleg csak karnyújtásnyira van Assisi!
..csak még 10 kanyar, 5 emelkedő és ugyanannyi lejtő…



Az utolsó
emelkedő

végén ott vár 
kitárt kapujával 
Szent Ferenc 
városa, Assisi

190 km után 
boldog 

megérkezés 

(de még nincs 
vége az Útnak!)



Assisi 
MEGÉRKEZÉSEK



Chiesa di 
Santa Chiara

San 
Damian

o

Porziuncola



Elhagyva Assisi városát 
még egy pillantás vissza



Ha van tökéletes béke, 
a Monte Subasio oldalában elrejtve rátalálunk



A Monte Subasio magaslatáról 
Az ÉG is közelebb van



Az olajfák és pipacsok között az Út 
dalra fakaszt



A hűs csendes 
templomok 

megérintik a 
lelket



Csalogatóan bíztatnak
egy kis kitérő megtételére



Az éles szemű ZARÁNDOK
Igazi csemegére lelhet a freskók között ☺



Egy Paradicsomi táj elevenedik meg
előttünk: Fonti del Clitunno



Az út olykor hosszú, forró, kegyetlennek 
tűnik

- A lélek épülésére szolgál



Micsoda felfrissülés egy távoli havas
hegycsúcs látványa!



És micsoda felfrissülés közel 30 km után egy 
langyos zuhany az erdő közepén?



Elvarázsolt 
misztikus 

erdő



Majd egy szörnyűséges forgalmas út.
De látjuk? A zarándokok lelki bíztatása

Itt is megtalálható ☺



A kora 
reggeli 
finom 

napfény 
bearanyozz
a a csendes 

ösvényt



Kellemes séta a szántóföldek között, 
lélekben erőt gyűjtve, hogy 

azt a távoli fehér foltot elérjük



Minden fáradságért kárpótol 
a simogató nyugalom, béke és szépség!



Egy kis szombat esti „festa” megpróbál
kizökkenteni az elcsendesülésből.

A helyiekkel is érdemes ismerkedni…



A tökéletes békére, csendre a város falain kívül
újból rátalálunk



Ahol a méhecskék zümmögését 
is meg lehet hallani a zengő madárdal között



A város pedig már tényleg 
csak madártávlatból látszik



A hosszú-
hosszú

emelkedő
végén 

bíztatóan 
bukkan elő

a nap



Umbria és Lazio tartományok 
határán húzódó mókás kerítés



A fák közül 
hirtelen 

megszólal 
egy templom 

kedves 
harangja –
Vasárnapi 
déli misére 

hívogat



Vannak helyek, ahonnan nagyon
nehéz tovább indulni…



Ahol csak a madár jár, ott Ferenc biztosan megfordult
…és most mi is



Romantikus folyópart egy nagyváros szélén
- hűsítő élmény, különösen 39 fokban..



A város háztetői felett a lemenő nap
bearanyoz mindent



A templom 
csendes, 

magányos 
feszülete végleg 
elfeledteti a nap 

nehézségeit



A lovacskák is tudják, 
hogy az a távoli város a hegyoldalban

az ÚT utolsó állomása



A végső cél 
elérése előtt még 
egy gyöngyszem 
kerül az utunkba



Az Út balra! Mindenki másnak, aki „extra”
kalandra vágyik, tovább egyenesen ☺



350 km (+ kinek mennyi) után a Végállomás
és az utolsó pecsét megszerzése



Találkozások 
Ferenccel



La Verna -
Sacro 

Specco



Montecasale



Gubbio



Eremo delle 
Carceri



La Romita 
di Cesi 



Sacro Speco
(Sant’Urbano) 



Greccio 



Fonte 
Colombo 



La Foresta 



Szállások
Assisi: 

Perfetta Letizia



Szállások -
remeteségekben, 

parókián



Szállások –
kolostorokban



Szállások –
Ferences házakban 



Szállások -
ostello, B&B, tornaterem



Útjelzések:
Sárga nyíl és TAU



Útjelzések kavalkádja



Stroncone után a sárga nyíl 
és TAU helyett egyéb 
útjelzések segítenek



Az Úton 
megtapasztalod a 

Csendet és a 
Békét



Lépj ki a Fényre és 
engedd, hogy 

átjárja a szívedet, 
lelkedet!



Engedd, 
hogy derűs 
bizakodáss
al töltsön 

el



Hogy egyszer csak azt vedd 
észre, a madarak is veled 

imádkoznak és neked 
énekelnek



Engedd, hogy ezek az 
örömök éltessenek!


