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Az Agghegyalja Mozaik PLUSZ az támogatásával valósult meg.  

  

A Győri Egyházmegye kegyhelyei I.  

Napjainkban nemcsak községünkben, de az ország más 
részeiben is újra „virágkorukat” élik a zarándoklatok, ennek 
szép példája, hogy kijelölésre került a Mariazellt Csíksom-
lyóval összekötő Mária Út. 
Magyarországon a XVII. században, a tridenti zsinatot köve-
tő katolikus megújulás korszakában éledt fel újra a búcsújá-
rás szokása, mint egyfajta válasz a protestantizmusra és az 
iszlám térhódítására. A győri egyházmegye, amely az 1777-es 
területi átrendezésig, azaz Mária Terézia által a szombathelyi 
és székesfehérvári püspökség megalapításáig, szinte magába 
foglalta a teljes Nyugat-Dunántúl területét, már ekkor a 
legtöbb Szűz Mária tiszteletére létesített kegyhellyel rendel-
kezett, köszönhetően a nemesek (Eszterházyak, Nádasdiak), 
valamint a mindenkori püspökök (Széchenyi György, Zichy 
Ferenc) támogatásának. 
Jelen írásban a győri Könnyező Szűzanya kegyképét és a 
celldömölki kegytemplom rövid történetét mutatom be. 
A következő számban a mariazelli kegyhelyről lesz szó.  

A győri bazilikában található az imára 
kulcsolt kézzel alvó gyermekét vigyázó 
Szűzanya képe, amelyet egy, az írorszá-
gi protestánsok üldözése elől menekülő 
püspök hozott magával, és amely 
1697. március 17-én, az írek térítő 
apostolának, Szent Patriknak ünnepén 
könnyezett és vérrel verejtékezett. 
A vért felfogó kendő és az ezt igazoló 
okirat máig megőrződött. A kegyoltárt 
Zichy Ferenc püspök emeltette 

1767-ben. A kegykép búcsús tisztelete gyorsan terjedt, 
jóllehet a teljes búcsúról szóló pápai búcsúengedélyt csak 
1874-ben nyerte el, amely kiváltságot 1968-ban VI. Pál pápa 
kiterjesztette mindazokra, akik az év bármely napján zarán-
dokként keresik fel a kegyképet. A kegykép másolata megta-
lálható a szombathelyi székesegyházban, a celldömölki 
kegytemplomban és a pannonhalmi apátságban. 

A XII. században bencések által alapított, egykori dömölki 
apátság a török hódoltság ideje alatt 
elpusztult. Az apátságot 1725-től 
Lancsics Bonifác bencés, a Boldog-
asszony Anyánk c. himnusz szerzője, 
majd halálát követően Koptik Odó 
bencés, a máriacelli templom egykori 
kincstárnoka építette újjá. Koptik 
Odó hozta magával Öreg-
Máriacellből a kegyszobor másolatát, 
amelynek egy kis kápolnát is épített.  
A kápolna melletti kút ásási munká-
latai közben az egyik kőművesre a kút szájából egy nehéz kő 
esett, de ő mégis megmenekült a haláltól. A következő évek-
ben már zarándokok ezrei érkeztek a fakápolnához, ahol 
csodálatos imameghallgatások és gyógyulások történtek. 
Zichy Ferenc püspök a szobrot 1745-ben „kegyelminek és 
csudatévőnek” nyilvánította, és XIV. Benedek pápa a zarán-
dokoknak teljes búcsút engedélyezett. A kegytemplom 1747/-
’48-ban épült, felszopori Szily János püspök 1880-ban szen-
telte fel. 1948. szeptember 12-én tartották meg a kegytemp-
lom 200 éves jubileumát, amelyen részt vett Mindszenti Jó-
zsef hercegprímás is. 1950-től a szombathelyi egyházmegye 
papjai látják el a plébánia vezetését. A templom mellett álló 
kolostort a bencés rend visszakapta, és most a kormány tá-
mogatásának köszönhetően teljesen megújul. 
Végezetül álljon itt dr. Székely János papköltő Kiscelli 
Szűzanyához íródott himnuszának első strófája: 
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony ! Engedd, hogy 
jóságod bennünk dalt fakasszon. Téged dicsőítünk, Téged 

áldva áldunk. Téged királynénkká újból kikiáltunk. 
:Ó Kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk. Oltárodról 

kegyes szemmel nézz le ránk.:  
 

dr. Barkó Péter 
Forrás: celldomolk.hu, gyor.egyhazmegye.hu 
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KÖVESDI APRÓ 

Adás-vétel, csere-bere... 
Hirdessen Ön is ingyenesen az 

Agghegyalja Mozaikban! 

Hirdetését elküldheti 
2014.  március 10-éig a 

kovesdihermesz@gmail.com 
E-mail címre. 

KIADÓ SZOBÁT KERESEK SOPRONKÖVESDEN! 

Sopronkövesdi cégnél dolgozom hónapok óta, valamint az önkormány-

zatnál is tevékenykedem alkalmi munkavállalóként. A jelenlegi albérletem 

megszűnik, ezért keresek másikat. Nem italozom, rendes, megbízható 

fiatalember vagyok. Telefon: 06-70/385-8160 


