FELHÍVÁS A VILÁG MAGYARJAIHOZ
A Pilisszántóért Egyesület civil közhasznú szervezetként működik a faluban több mint tíz
éve. Munkájának eddigi gyümölcseit a 
www.pilisszantozarandokhely.hu
honlapon
láthatjuk. A három nemzetközi zarándok útvonal metszéspontjában fekvő, gyűjtőnévként
Csillagösvénynek elnevezett zarándokhely erkölcsi értéke felbecsülhetetlen, mert igazi
hasznát nem a bankban értékelik, hanem az emberek lelkében. A Csillagösvény nem egy
gazdag magánember vagyona, hanem a falu közösségének, sőt az országnak a közkincse!
Történelmi nagyjaink üzenetét hordozza. Falunk Kárpát‐medence kiemelt történelmi és
kulturális helyszínén, a Pilis kapujában fekszik. Az örökség büszkeséggel tölt el bennünket,
de veszélyes időkben fokozottabb felelősséget is ró ránk őrzése! Pilisszántóért Egyesület
ennek az erkölcsi kötelességének kíván szolgálni mindenekelőtt. Nyilvánvaló, hogy a világ
komoly válságban vergődik. Ha nem is értjük, de érezzük, hogy valami nagy baj van.
Látjuk, hogy Európa a létezését köszönhetőkeresztény kultúra elhagyásával utat nyitott a
káosznak. A Csillagösvény szellemi íve és értékrendje nemzeti és keresztény. Egyvalami
még hiányzik a végén: a Himnusz, melynek elsősorát egy „Áldást osztó Jézus” kőszobor
ábrázolná. „Isten áldd meg a magyart!” Elképzelésünk szerint a kibányászott hatalmas
kőkatlan fölötti sziklapárkányról adná áldását a magyarság megmaradásáért. Innen a
Pilisből az egész Kárpát‐medence látszik, így az Áldás is eljut hozzá, nem csak az előtte
fekvőfalunkra. Jó szívvel ajánlom honfitársaim figyelmébe ezt a különleges helyszínt,
amely a hazánkban megrendezésre kerülőKatolikus Világtalálkozó rendezvényei
szempontjából is vonzó lehet Budapesttől húsz kilométerre. Az egykori kőbánya hatalmas
öblében több ezer ember befogadására alkalmas Szikla Színház működik. A különlegesnek
ígérkező, szent helyeket érintő„Ultra maratoni” útvonala itt megy keresztül. Az aug. 15 és
20 között megrendezésre kerülőIX‐ik Magyarok Világkongresszusának és a Jézus szobor
felállításának eredményessége a magyar összefogás közös sikere lesz. A brazil néplélek
állapotát a Riói Jézus szobor ismertette meg a világgal. A magyarét az „Áldást osztó Jézus”
tenné innen a magyarok szent hegyéről, a Pilisből! A Pilisből elkiáltott szó pedig nem lehet
pusztába kiáltott szó! Úgy gondoltuk, hogy a szobor nemzeti összefogással épüljön meg,
mert így nyilvánul meg a népakarat. A legalább 3 méteres szoborhoz min. 5 Mill. Ft‐ot kell
összegyűjteni. Nem magáncélú haszonszerzésről szól a dolog, hanem keresztény hazánk
erkölcsi értékeinek megvédése és kinyilvánítása a cél. Magyarország jóhíre növekszik tőle.
Új értékkel gazdagodik nem csak falunk közössége, hanem keresztény hazánk egész
Európának példát mutató értékrendje.
A szobor felállításával bizonyítjuk ”Él nemzet e Hazán!”
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