Pilgrimsvandra i Tyresö

Symbol för Pilgrimscentrum. Korset är
hämtat från Tyresös runsten som finns
norr om Pilgrimscentrum. Kronan återfinns
på en Mariaskulptur i trä som stått i Tyresö kyrka.
www.pilgrimstockholm.se

Nyckelvandring
De sju nycklarnas väg
Vandringen är märkt med symbolen för Pilgrimscentrum
Tyresö på vit botten. Nyckelvandringen har fått sitt namn efter de
symboliska orden som kallas pilgrimens sju nycklar. Dessa ord
beskriver den nutida pilgrimsvandringen.
Sträcka: 11,5 km. Effektiv vandringstid cirka 4 timmar.
Barnvagn: Nej, terrängen är delvis kuperad.
Kommunikationer: Buss 875 från Gullmarsplan till hållplats
Tyresö kyrka. Buss 873 från Alby friluftsområde och Nyfors.

SJU NYCKLAR – PLATSER FÖR REFLEKTION
På Pilgrimscentrum (för öppettider, kontakta Tyresö församling)
finns ett häfte med kortare texter att läsa vid varje markerad plats.
Häftet är ett redskap för den inre vandringen.
1 Skorna – symboliserar långsamhet och uppbrott. Vi får ge oss ut
från vardagen och försöka slå av på tempot. Tid för eftertanke.
2 Staven – symboliserar frihet och efterföljande. Fria att välja vår
egen väg behöver vi ändå vägvisare som stöder och leder.
3 Kappan – symboliserar tystnaden och (den goda) ensamheten.
Insvepta i kappan är vi skyddade, mot omvärldens impulser och
krav. Vi får vända oss inåt, till vårt hjärta, till Gud.
4 Ränseln – symboliserar delande och gemenskap. När vi delar såväl
sorg och glädje som det materiella blir vägen lättare att gå.
5 Hatten – symboliserar bekymmerslöshet och vila. Befriade lägger
vi oss i en skogsbacke med hatten över ansiktet och bara är.
6 Tältet – symboliserar enkelhet och rörlighet. Vi drar upp våra tältpinnar, rullar ihop dukar och linor och går utan en massa prylar.
7 Korset – symboliserar andlighet och tro. När fötterna flyttas framåt, kommer andning och hjärta i takt, vi har tid att tänka de djupare
tankarna, får mod att ställa de svårare frågorna och hopp att ta till
oss de svar som finns väntande, hela tiden alldeles nära...
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