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kӧvetkező  oldal:  

 

Via Mariae és  a Mária Út  

 

   Mária út  néven egy Közép -Európában áthaladó zarándokút kiépítése 

folyik több hazai illetve külföldi egyesület és alapítvány összefogásával. A  

kezdeményező egyesületek és alapítványok célja az, hogy az érdeklődőkkel 

megismertessék  Közép-Európa  vallási és kulturális értékeit.  

   Ennek szellemében megalakult 2013 -ban Szlovákiában a Via Mariae 

Polgári Társulás, melynek célja egy kialakítás alatt álló, Közép -Európán 

átívelő zarándok -és turistaút -hálózat fejlesztése Szlovákia területén. A 

Mária Út kelet-nyugati  fő tengelye az osztrák Mariazelltől a székelyföldi 

Csíksomlyóig, észak -déli főtengelye pedig a lengyel Czestochowától a 

bosznia-hercegovinai Medjugorjéig vezet.  

   Az elmúlt esztendőkben Szlovákiában több kezdeményezés indult el a 

Mária Út kialakítása területén. (Ip olyság–Árvanádasd, Bacsfa-

Szentantal–Máriavölgy, Érsekújvár –  Márianosztra ,  Nyitra-

Kistapolcsány ).   

 

kӧvetkező oldal:   Szent Patrik imája                                                   

Szent Patrik: Úti imádság 

Uram, Jézus, járj előttem,  

ha lankadok, állj mögöttem,  

Pajzsomként lebegj fölöttem,  

jobbról, balról segíts engem.  

Mindig téged keresselek,  

mindig találkozzam veled,  

minden léptemben szüntelen  

te, csak te jöjj szembe velem.  

Te légy szavam a nyelvemen,  

más szavával te szólj nekem.  

Minden egyes pillantásom  
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mindenkiben téged lásson.  

Te légy utam az utamban,  

utam végén a jutalmam...  

Amen.  

következő oldalak: A szentolvasó (Rózsafüzér) 

Az örvendetes olvasó 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

 1. aki hitünket növelje, 

 2. aki reményünket erősítse, 

 3. aki szeretetünket tökéletesítse, 

A tizedekre: 

 1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál, 

 2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 

 3. akit te, Szent Szűz a világra szültél, 

 4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál, 

 5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

A világosság olvasója 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

 1. aki megtisztítson minket, 

 2. aki lelkünk békéjét megőrizze, 

 3. aki a szentségekben megerősítsen, 

A tizedekre: 

 1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, 

 2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét, 

 3. aki meghirdette Isten országát, 

 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,  

 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. 

A fájdalmas olvasó 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

 1. aki értelmünket megvilágosítsa,  

 2. aki emlékezetünket megerősítse, 

 3. aki akaratunkat tökéletesítse, 

A tizedekre: 

 1. aki érettünk vérrel verítékezett, 

 2. akit érettünk megostoroztak,  

 3. akit érettünk tövissel koronáztak, 

 4. aki érettünk a keresztet hordozta,  

 5. akit érettünk keresztre feszítettek. 



3 

 

 

A dicsőséges olvasó 

A bevezető három Üdvözlégyre: 

 1. aki gondolatainkat irányítsa, 

 2. aki szavainkat vezérelje, 

 3. aki cselekedeteinket kormányozza, 

A tizedekre: 

 1. aki a halálból feltámadt, 

 2. aki a mennybe felment, 

 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte, 

 4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett, 

 5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.  

 

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! – R: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! 

 

Könyörögjünk: Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával 

megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos 

Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban 

foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

 

Ének: 

Szent Olvasót imádkoztunk, 

Máriához fohászkodtunk, 

Kérve kérjük Szűzanyánkat, 

Fogadja el hű imánkat. 

 

Szent Olvasót mikor mondtunk, 

Máriának fűzért fontunk, 

Fonogattuk koszorúnkat, 

Rózsafüzért Asszonyunknak. 

 

Imádságunk koszorúzza 

Őt, aki a legszebb rózsa, 

Égi bimbót hajtott nékünk: 

Rajta nyílt ki üdvösségünk. 

 

Szűz Mária, szívünkben vagy, 

Soha bennünk el ne hervadj! 

Nyílj ki bennünk, ég virága,  

Tégy méltóvá mennyországra. 

Isteni irgalmasság rózsafüzére 

Délután 3 órakor van az irgalmasság órája. 
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Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy 

 

NAGY SZEMEKRE: 

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és 

Vérét, Lelkét és Istenségét, 

R: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. 

 

KIS SZEMEKRE: 

Jézus fájdalmas szenvedéséért 

R: irgalmazz nekünk és az egész világnak. 

 

BEFEJEZÉSÜL: (háromszor) 

Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Hallhatatlan Isten 

R: irgalmazz nekünk és az egész világnak. 

 

kӧvetkező oldalak: Énekek Szűz Máriáról  

 

1. 

Máriához, drága Szűzanyánkhoz 

tisztelettel járulunk. 

Őt dicsérje hangos énekével 

bizodalmas szózatunk! 

Skapuláré szende Királynéja, 

Kármeliták kegyes Pártfogója. 

Jóra térő, bánatos kebellel  

lábaidhoz borulunk. 

 

Máriában kelt fel a világnak 

tisztafenyű csillaga. 

Benne támadt lelki udvösségünk 

leggyönyörűbb hajnala. 

Üdvözölt légy Kármel ékessége, 

szétsugárzó kellemek edénye. 

Telt edény és benne sebeinknek 

üdvözítő balzsama. 

 

Máriánál, égi Pátrónánknál 

van segítség, oltalom. 

Mint a harmat száll szívünkbe nála,  

csendesítő bizalom. 

Hét örömmel áldva Istenünktől, 

szent örömmel vált meg életétől. 

Felvitetvén mennynek országába, 

örök élte vigalom. 

 

Máriáért lelki fegyverekkel, 
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Mi vitézül harcolunk. 

Mert hazánknak ő dicső vezére, 

Ő Királyné Asszonyunk. 

Bölcs vezére minden harcainknak, 

ha veszélyek ellenünk rohannak. 

Szűzanyánk végy karjaidba minket, 

amidőn majd meghalunk! 

 

2. 

Virágcsokrot hoztunk néked, 

drága Szűzanyánk. 

E szép napon így köszöntünk  

édes Máriánk. 

Szívünk minden dobbanása,  

zengjen hozsannát. 

Így dicsérünk, áldunk Téged,  

egek Asszonyát. 

 

Akármi baj, bánat érje a te népedet. 

Hozzád sír fel és így kéri segítségedet. 

Könnyeinket, imáinkat egy szép csokorba. 

Kötöttük ma s így küldjük fel  

hozzád Mária. 

 

Felejtsd el a gonoszságunk  

drága Szűzanyánk. 

Bocsánatért esedezünk sírva tehozzád. 

Könyörülj hát bús népeden,  

hozzád száll imánk. 

Maradj tovább Nagyasszonyunk, 

édes jó Anyánk. 

 

3. 

Amíg szívem dobog, szűz Mária,         

nem szűnik szeretni Téged soha. 

Szívem szerelme, hódolatszaván, 

sóhajt föl hozzád: Üdvözlégy, Anyám! 

 

Szívem öröm érje, vagy búbánat, 

egyik sem nyomja el a szent vágyat. 

Hogy dicsérjelek, hódolatszaván, 

naponta zengem: Üdvözlégy, Anyám! 

 

Ha a virág ajka beszélhetne, 

a legszebbet hoznám üdvözletre: 

Hogy az is zengje hódolatszaván, 

mondja helyettem: Üdvözlégy, Anyám! 

 

És ha elközelget éltem vége, 

akkor is te leszel csak reményem. 
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Haláltusámban hódolatszaván, 

rebegve zengem: Üdvözlégy, Anyám! 

 

4. 

Dícsértessék a Jézus ~ Mária neve! 

Összejöttünk Szűzanyánk köszöntésére. 

Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk, 

Ki a magas mennyekből gondot visel ránk. 

Nem vagyunk árvák, van Édesanyánk, 

Palástoddal takarj be, úgy vigyázz reánk. 

 

Messze földről eljöttünk, hozzád fáradtunk, 

Édesanyánk Teneked bús szívet hoztunk. 

Nem vagyunk árvák ... 

 

 

Eljöttek a bús árvák ide Tehozzád, 

Ajándékul teneked bús szívet hozván. 

Nem vagyunk árvák ... 

 

Világbékét adj nekünk, Jézus szent Anyja, 

Eszközöld ki Fiadnál, egek Asszonya! 

Nem vagyunk árvák ... 

 

Ha eljön életünknek utolsó napja, 

Kérünk, jöjj el mihozzánk szép Szűz Mária! 

Nem vagyunk árvák ... 

 

5. 

Dicsénekem örvendve zengem, 

királyi Szűzanyám neked. 

Ajándékot hozok szívemben,  

fogadd el, meg ne vond kegyed. 

Ha szenvedés ér itt a földön, 

fogadd el, néked áldozom. 

Tudom, hogy rám is gondolsz ott fenn, 

kegyes Szűz, tiszta liliom. 

 

Míg ez árnyék világban élek, 

s szemem lezárja a halál. 

Példád követni nem szűnöm meg, 

ha balsors vagy szerencse vár. 

S ha majdan eljön a nagy óra, 

vedd karjaidba lelkemet. 

S vidd fel e földről szent Fiadhoz, 

egy szebb hazába gyermeked. 

 

6. 

Az út szélén áll egy szobor,  

szűz Mária szobra, 
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odamegyek alkonyatkor,  

s lehajlok a porba. 

Bűneimnek terhe alatt  

összecsuklik térdem, 

imádkozz a bűnösökért,  

imátkozzál értem. 

 

Megvallom a bűneimet,  

lerogyok a földre, 

óh, ne engedj szűz Mária  

elvesznem örökre. 

Szánj meg engem édesanyám, 

szent kezed nyújtsd felém 

szobrod előtt megfogadom,  

hű fiad leszek én. 

 

Elcsendesül a föld zaja,  

nyugodtabb a lélek, 

elköszönök Máriától,  

de még visszatérek.  

Mosoly ül a szobor arcán,  

mintha boldog lenne, 

Mária nem hagy el senkit,  

aki bízik benne. 

 

Reményt öntött a szívembe  

Mária mosolya, 

tudom engem is meghallgat  

és el nem hagy soha. 

Velem lesz majd ha szememre  

visszaszáll az álom 

és akkor is, ha majd egyszer  

örökre lezárom.  

 

7. 

Bíborpiros szép rózsa nyílik a Golgotán. 

Ott áll a fájdalmas Szűz, mint egy liliomszál! 

Nézi, hogy szent Fia, szenved a keresztfán, 

Óh el ne hagyj, légy velem, 

Fájdalmas Szűzanyám! 

 

Nagy fájdalmak közt néz fel a szent keresztfára. 

Látja, hogy ott haldoklik szerelmes szent Fia! 

Kínok tengerében elhagyott rózsaszál, 

Óh el ne hagyj, légy velem, 

Fájdalmas Szűzanyám! 

 

Felkiált nagy jajszóval: mennyei angyalok. 

Fiam kínos halálán ti is zokogjatok! 

Megsebzett szívére kínok tengere száll, 
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Óh el ne hagyj, légy velem, 

Fájdalmas Szűzanyám! 

 

Kálvária hegyének kinyílott virága, 

Te légy az én örömöm, éltem boldogsága. 

Ha mindenki elhagy halálom óráján, 

Te mindenkor légy velem, 

Fájdalmas Szűzanyám! 

 

Végtelen fájdalmidat érettünk szenvedted. 

Légy velem, ha szent Fiad kiszólít engemet. 

S számadásra megyek az ítélet napján, 

Szólj mellettem Fiadnál 

Fájdalmas Szűzanyám. 

 

Add, hogy fájdalmaidban én is részt vehessek. 

Hogy az örök életnek részese lehessek. 

És ha majd elnyerem szenvedésem díját, 

Veled örvendezhessek,  

Fájdalmas Szűzanyám. 

 

  

8. 

Édesanyám nézz rám kegyelmesen, 

itt térdelek a Te hű gyermeked. 

Hűn akarok szolgálni Neked, 

a szív sebe /:benned gyógyul meg:/. 

 

Tudom Anyám meghallgatsz Te engem, 

és megadod azt, amit kér szívem. 

Téged senki hiába nem kér, 

mindent megadsz /:gyermekeidért:/. 

   

Édesanyám Téged szívből kérünk, 

az utolsó órában légy velünk. 

Ha a szörnyű harc már közeleg, 

édesanyám /:Te védj minket meg:/. 

 

9. 

Forró csókkal halmozzuk el,  

drága Anyánk,  kezedet. 

Fogadj minket szűz kebledre,  

tárd ki Anya szívedet.  

Ez a nép, mely oly régóta  

szeretettel néz reád.  

Ez a nép kér, ez könyörög,  

hallgasd meg a hő imánk. 

 

Csapásokkal sújt az Isten,  

szenvedésünk rettentő. 
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Jajgatnak a kicsi árvák  

s feléd néznek epedőn. 

Elpusztulunk, fogyunk, veszünk, 

bú, baj s bánat szakad ránk. 

Elmerülünk, ha Te nem jössz  

segélyünkre, jó Anyánk. 

 

Ez a nép, mely úgy hív Téged  

Nagyasszonyunk, Pátrónánk.  

Le van sújtva, nem büszke már, 

édesanya csókra vár.  

Engedj minket leborulni,  

megpihenni szíveden. 

Engedd élni s boldogulni  

sors üldözte népedet. 

 

Tud jó lenni, imádkozni,  

sírni is tud már e nép. 

Megtanítá buzgóságra  

a sok csapás, szenvedés. 

Engedd, hogy a lefolyt könnyek  

igaz gyöngyé váljanak. 

Igaz gyöngyé átváltozva  

mindig Téged áldjanak. 

 

Megigérjük, megfogadjuk,  

hogy többé el nem hagyunk. 

Síró szóval esünk térdre, 

hallgasd könyörgő szavunk. 

Szeress újra, Édesanyánk,  

szeress újra bennünket. 

Szeresd ezt a mindenkitől  

elhagyatott népedet. 

 

10.  

Könyörögni jöttünk,  

hozzád ó Szűzanyánk, 

kérünk, hogy hallgasd meg  

énekünk és imánk. 

Anyánk el ne hagyj,  

közöttünk maradj, 

benned van reményünk,  

könyörögj érettünk. 

 

Jöjjetek el hozzá árvák és özvegyek, 

Mária letörli bánatos könyetek. 

Anyánk… 

 

Szegény betegeknek te légy szószólója, 

szenvedéseikben megvígasztalója. 
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Anyánk… 

 

És ha elközeleg életünk alkonya, 

kérd értünk szent fiad ó drága Szűzanya. 

Hogy szent jobbjára a menyországba, 

mindnyájan állhassunk,  

szent neved áldhassuk. 

Anyánk... 

 

11. 

Köszönteni jöttünk, oh Mária. 

Néked hálát adni Krisztus Anyja. 

Köszöntünk tégedet, Mária, Mária, 

Úr Jézus szent Anyja. 

Angyalok Királyné Asszonya! 

 

Nagy szeretetedért, oh Mária. 

Sok könyörgésedért, Krisztus Anyja. 

Köszöntünk… 

 

Hét szívfájdalmadért, oh Mária. 

Szíved gyötrelméért Krisztus Anyja. 

Köszöntünk… 

 

Esedezz érettünk, oh Mária. 

Buzgó szívvel kérünk, Krisztus Anyja. 

Köszöntünk… 

 

12. 

Köszönteni jöttünk szűz Mária. 
Csodákkal tündöklő kegyes Anya. 

Mert te vagy bűnösök, szószólója, 

szószólója, szomorú szivek vigasztalója. 

 

Ó mily nagy örömmel telt meg szívünk. 

Hogy szent képed elé megérkeztünk. 

Add ránk áldásodat ó Mária, ó Mária, 

fogadj mindnyájunkat oltalmadba. 

 

13. 

Kinyílott a rózsa magas mennyekbe, 

Mária szűz anyánk rózsakertjébe. 

Fehér, piros, zöldek levelei,  

szűz Mária ezt nagyon kedveli. 

Szűz Máriát szívből üdvözöljük,  

szent Fiánál kegyelmét elnyerjük. 

 

Gábriel arkangyal menyből lehozta, 

és szent Domonkosnak azt általadta. 

Fehér, piros, zöldek… 
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Szent Domonkos atya ezt megkedvelte, 

Krisztus egyházába el is ültette. 

Fehér, piros, zöldek… 

 

Tizenöt tizedre rózsát felosztva, 

szép szűz Máriának felajánlotta. 

Fehér, piros, zöldek… 

 

14. 

Magyaroknak Nagyasszonya, 

édes jó Anyánk! 

Mennyből, királyi székedből 

oh tekints le ránk! 

Üdvözlégy szép szűz Mária, 

Jézus szent Anyja! 

Légy nekünk is édesanyánk, 

ne hagyj el soha, ne hadj el soha. 

Kik eljöttünk köszönteni,  

szép szűz Mária! 

 

Hozzád jöttünk, mert a szívünk  

utánnad eped. 

Könyörülő jó szívedbe zárj be bennünket.   

Üdvözlégy, szép ... 

 

Lelkünk drága édesanyja, fogadj el minket. 

Vigyed drága szent Fiadhoz kéréseinket!  

Üdvözlégy, szép ...  

 

Itt vannak most gyermekeid, 

áldj meg bennünket. 

Öleld meg, mint megölelted  

szent szülöttedet.  

Üdvözlégy, szép … 

 

15. 

Nagyasszonyunk, hazánk reménye, 

bús nemzeted zokogva esd. 

Nyújtsd irgalom, jobbod feléje, 

botlásiért óh meg ne vesd. 

Mi lesz belőlünk hogyha elhagysz? 

Bús árvaságunk sírba hervaszt. 

Minden reményünk csak te vagy. 

Szent Szűzanyánk! Szent Szűzanyánk, 

oh le ne hagyj! 

 

Hozzád sír a jobbak keserve, 

jámbor családok tűzhelyén. 

A szebb idők után esengve,  
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mikor nap ült hazánk egén. 

Oh, kérjed Istent újra értünk, 

ne hagyd elveszni árva népünk.  

Minden … 

 

Oltárodat körülzokogjuk, 

naponta, mert oh vétkezénk. 

És sírva szent neved sóhajtjuk, 

Nagyasszonyunk tekints felénk. 

Mutasd meg újra bús népednek, 

hogy pártfogásod mit segíthet.  

Minden… 

 

16. 

Nyíljon ki szíveinkben az örömvirág, 

zengjétek, hogy hallja meg az egész világ. 

Égi Anyánk, hozzád jöttünk, 

mert lángolóan szeretünk ó szűz Mária.                        

Hogy köszöntsünk úgy mint egykor  

az Úr angyala. 

 

Aki hittel, reménnyel Tebenned bízík, 

az soha az életben nem csalatkozik. 

Égi Anyánk … 

 

Eljöttünk mint jó gyermek, édes Anyánkhoz, 

hogy örömmel boruljunk szent oltárához.  

Égi Anyánk … 

 

Jöjjön ide most tehát özvegy és árva, 

mert itt van a jó Anyánk ki vigasztalja. 

Égi Anyánk …  

 

17. 

Ó áldott szűz Anya, mennyei szép rózsa. 

Boldog mennyországnak  

drága gyöngyvirága. 

Bűnösöknek kegyes szószólója! 

Vigyázz reánk, Édesanyánk!  

Angyaloknak királyné asszonya! 

Angyaloknak királyné asszonya! 

 

Hajtsd hozzánk, oh Anyánk!  

Angyali orcádat.   

Drága szent Fiadat érettünk imádjad. 

Hogy láthassuk mennyben szent Atyánkat. 

Vigyázz reánk… 

 

Mily boldogok azok,  

kik Téged dicsérnek. 
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Neked tiszta szívvel buzgón énekelnek. 

Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek. 

Vigyázz reánk… 

 

18. 

Ó életünk reménye,  
Istennek szent Anyja. 

Dicsőségedből nézz le  

s légy néped oltalma. 

Kik főkép bűnbe estünk,  

zokogva sírva esdünk: 

Mária, Mária, Mária segíts. 

 

Te látod mennyi bajjal  

kell mindig küzdenünk. 

Hogy kisértéssel s jajjal  

van telve életünk. 

Magunkban bízni félünk,  

azért esengve kérünk:  

Mária … 

  

Szent pártfogásod adjon  

erős akaratot. 

Mely ahhoz hű maradjon,  

mit sokszor fogadott. 

Hogy így Istennek élve,  

célját lelkünk elérje.  

Mária … 

 

Fiadnak szent keresztje adjon vigasztalást. 

Hogy amit ránk bocsátott,  

eltűrjük a csapást: 

Lelkünknek újulása  

legyen vére hullása. 

Mária…  

 

Tebenned van reményünk, 

 mert kegyes Anya vagy. 

Akármily sorsban éljünk, 

oh kérünk, el ne hagyj. 

Főképp ha jő az óra,  

elhív számadóra:  

Mária…  

 

19. 

Ó Mária, halld meg esdeklésem, 
ne bocsáss el vigasz nélkül engem. 

Mert ha elhagysz, ki segít majd rajtam, 

ki lesz az én örömöm, oltalmam. 

 



14 

 

 

Ó Mária, Szentlélek arája, 

jóságodat ég és föld csodálja. 

Szánj meg engem, ha búbánat gyötör, 

szememből a fájdalomkönny kitör. 

 

Ó Mária, Te adj enyhületet, 

Ha űz a sors és veszély fenyeget. 

Ha a harcban kimerülne lelkem, 

Légy segítőm védelmezz meg engem. 

 

Ó Mária, ha az Úr irgalma, 

bűnöm miatt tőlem elfordulna. 

Ó meg ne vess, sőt jöjj segítségül, 

elveszünk az Úr irgalma nélkül. 

 

Ó Mária, ha munkám kifáraszt, 

ha az élet gondokkal eláraszt. 

Végre, ha a szememet lezárom, 

állj mellettem, te légy az én várom. 

 

20. 

Ó Mária, Isten Anyja, 

én nekem is jó Anyám. 

Szívem, lelkem lángbuzgalma, 

dicsér későn és korán. 

Bánatomban, örömömben, 

jó s balsorsban csak ezt zengem: 

Üdvözlégy, Szűz Mária, 

Üdvözlégy, Szűz Mária! 

 

Hajnal keltén, ha megcsendül, 

magas tornyon a harang. 

Mintha szózat szállna mennyből, 

imára kelt föl a hang. 

Megköszöntlek szép Szűz, Hajnal! 

Ezt rebegem az angyallal: 

Üdvözlégy, Szűz Mária, 

Üdvözlégy, Szűz Mária! 

 

Ha délre száll az arany nap, 

szól a harang újólag, 

érzelmeim Hozzád vonnak, 

ismét Téged áldalak. 

Áhítattal, csöndes halkkal, 

ezt sóhajtom forró ajakkal: 

Üdvözlégy, Szűz Mária, 

üdvözlégy, Szűz Mária! 

 

Ha felkél az est csillaga, 

munkámat bevégezem, 
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Istenemnek hálát adva, 

feléd tárul két kezem. 

Az estéli harangszóra, 

indul nyelvem e szép szóra: 

Üdvözlégy, Szűz Mária, 

üdvözlégy, Szűz Mária! 

 

Hű gyermeked leszek mindig, 

ígérem ezt, Szűzanyám. 

Ó, el ne hagyj engem soha, 

Oltalmazó Pátrónám! 

Benned bízva, Téged áldva, 

csak e szó jön az ajkamra: 

Üdvözlégy, Szűz Mária, 

üdvözlégy, Szűz Mária! 

 

21. 

Ó Nagyasszony nemzetünk reménye. 

Rád szegezzük könnytelt szemeink. 

Veszni indult István öröksége, 

szép kertedben őserényeink! 

Szállj közénk és sírj Te is velünk, 

vigasztald és mentsd meg nemzetünk. 

 

Ifjúságunk hófehér virága. 

Porba hullott, alszik szent hite. 

Hő szerelmed, szereteted lángja,  

nem hevít kihűlt magyar szívet. 

Szép Nagyasszony, sírj Te is velünk, 

könnyeiddel mentsd meg gyermekünk. 

 

Ó Nagyasszony egyetlen reményünk. 

Ne hagyj el, nézd szívünk mily árva. 

Benned bízva, esdekelve kérünk, 

hadd lehessünk szívedbe zárva. 

Jó Nagyasszony, szeresd népedet, 

szeresd úgy mint régi gyermeked. 

 

22.  

Örvendj lelkem, mert ajkimmal  
szűz Máriát dicsérem, 

menyországnak királynéját  

dicsőíti énekem. 

Üdvözlégy Jézus dajkája,  

üdvözlégy óh szűz Anya, 

aki által megsemmisült  

az Istennek haragja. 

  

Jertek hívek Máriához,  

boruljunk le elébe, 
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tekintsünk fel áhitattal  

ránk mosolygó képére. 

És szívünkben a szeretet  

azonnal lángolva ég, 

mert ki Máriára néz fel  

megsegíti a nagy ég. 

 

Kegyes Anya tekints alá,  

mint repes a kebelem, 

mint reszket égő ajakam,  

szűz Mária légy velem. 

Légy velem ezt zengedezzem, 

úgy nem érhet semmi vész. 

Érted Anyám hű gyermeked  

mindig élni, halni kész. 

 

23. 

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, 

Édes reménységünk, Kegyes Szűzanya 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária! 

 

Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán, 

Hogy kövessünk annak Egész folyamán. 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária! 

 

Te reménycsillag vagy életünk tengerén, 

Átragyogsz minden bú és baj fellegén. 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária! 

 

Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, 

Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk. 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária! 

 

És ha leközelget éltünk alkonya, 

Te vagy vigaszteljes esti csillaga. 

Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, 

Azért áldunk örvendezve, Ő Szűz Mária! 

 

24. 

Máriát dicsérni hívek jöjjetek,  
Mert ő fogja kérni Fiát értetek. 

 Üdvözlégy Mária, mondja minden hív,  

áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív. 

 

Ha értünk Mária Fiát kérleli,  

kérését szent Fia meg nem vetheti  



17 

 

 

Üdvözlégy... 

 

Istentől csodával neki adatott,  

hogy anyaságában szűz maradhatott.  

Üdvözlégy... 

 

A fogantatásban ő vétkes nem volt,  

sem élete folytán, sem mikor megholt.  

Üdvözlégy... 

 

Mint arany a tűztől felolvasztatik,  

kemény szív a Szűztől meglágyíttatik.  

Üdvözlégy... 

 

Te vagy segítsége minden híveknek,  

és nagy reménysége a bűnösöknek. 

 Üdvözlégy... 

 

Te vagy én oltalmam kísértésünkben 

 erős bizodalmam veszedelmekben.  

Üdvözlégy... 

 

Azért is szívemben mostan vigadok,  

és hozzád hűségben holtig maradok.  

Üdvözlégy... 

 

Utolsó órámban segélj engemet,  

az örök hazába segítsd lelkemet.  

Üdvözlégy... 

 

25. 

Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet,  
meg ne utáld ínségében népedet!  

Mária, Mária, Mária Szűzanya! 

 

Oltalomhely Isten után csak te vagy,  

szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy!  

Mária... 

 

Hogyha megvetsz édesanyánk, mit tegyünk?  

Vétkeinknek tengerében elveszünk.  

Mária... 

 

Szánd meg kérlek, én szomorú estemet,  

ne tekintse Fiad, Jézus vétkemet!  

Mária... 

 

Hanem nézze irgalmának tengerét, 

 s a te buzgó könyörgésed érdemet.  

Mária... 
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És, ha majdan elközelget halálom,  

kegyes anya, te légy édes vigaszom.  

Mária... 

 

Akkor segíts engem, szegény szolgádat,  

Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat!  

Mária... 

 

26. 

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk!  

Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:  

Magyarországról, édes hazánkról,  

ne feledkezzél el szegény magyarokról! 

 

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya,  

Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája,  

Magyarországról... 

 

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,  

anyai palástod fordítsd oltalmunkra.  

Magyarországról... 

 

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,  

segéljed áldásra magyar nemzetedet.  

Magyarországról... 

 

Sírnak és zokognak árváknak szívei,  

hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.  

Magyarországról... 

 

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,  

mikben torkig úszunk, ó nyerj békességet!  

Magyarországról... 

 

Irtsd ki édesanyánk a sok gyűlölséget,  

magyar nemzetedből a hitetlenséget.  

Magyarországról... 

 

Hogy mint Isten anyját régen tisztelének, 

 úgy minden magyarok, most is dicsérjenek.  

Magyarországról... 

 

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,  

Szent László király is minket reád bízott.  

Magyarországról... 

 

Fiad ellen sokat - megvalljuk - vétettünk,  

de csak imádd értünk, s hozzája megtérünk.  

Magyarországról... 
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Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk,  

mert ha nem cselekszed, mindnyájan elveszünk  

Magyarországról... 

 

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának!  

A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak!  

Magyarországról... 

 

27. 

 Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes: 

Méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez. 

Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem: 

Bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen! 

 

Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom: 

Hiszen nincsen más menekvés ezen a világon. 

A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe 

S bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be! 

 

Állíts Isten országában utolsónak engem: 

Hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen. 

S én örökre zengni fogom Isten dicsőségét, 

Ki Általad visszaadta szívemnek a békét. 

 

28. 

Lelkem tiszta lánggal ég,  
Ó, Mária, éretted. 

Rólad szólnom édesség, 

Szívem úgy megilletted. 

Hogy szerelmeddel 

Fölbátorítál, 

Kegyességeddel 

Hűn ápolgattál, 

Köszönöm, mint Anyámnak, 

Kegyelmes Pátrónámnak. 

 

Sok bajban és veszélyben 

Segítettél s megvédtél. 

Az Istentől énnékem 

Sok-sok áldást megnyertél. 

Ha fohászkodtam, 

Hozzád szólottam, 

Tőled mennyei 

Jókhoz jutottam, 

Köszönöm, mint Anyámnak, 

Kegyelmes Pátrónámnak. 

 

Azért, míg csak élhetek, 

Tiszta szívből dícsérlek; 
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Dícsérjen is Tégedet 

Földön minden jó lélek. 

Ó nagy Szeretet, 

Érdemem felett 

Rám terjesztetted 

Kegyességedet; 

Köszönöm, mint Anyámnak, 

Kegyelmes Pátrónámnak. 

 

Mivel tehát magadat 

Hív anyámnak mutattad, 

Szegény bűnös fiadat 

Jóságodra méltattad: 

Ínség ha jő rám, 

Ha üt végórám, 

Te is, Szűzanyám, 

Siess énhozzám. 

Te szakaszd el éltemet, 

Vidd Jézushoz lelkemet! 

 

29. 

Mária, Mária, mennyei szép hajnal, 

Kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal. 

 

Mária, Mária, üdvösség hajnala, 

Kire felvirradott Boldogságunk napja. 

 

Mária, Mária, mennyei szép virág, 

Kit áldva magasztal a mennyei világ. 

 

Mária, Mária, mennyei szép csillag 

ki a gyászos égen értünk szépen csillog. 

 

Mária, Mária, hazánk védasszonya, 

Özvegyek és krvák megvigasztalója. 

 

Mária, Mária, gyászban is fényesség, 

Árva magyaroknak Te vagy az ékesség. 

 

30. 

Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál, hozzád esdeklünk  

Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!  

 

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál… 

 

Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!  
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Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál…  

 

Apostolok királynéja tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál... 

 

Vértanúknak királynéja tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál…  

 

Hitvallóknak királynéja tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk!  

Ékes virágszál…  

 

A szűzeknek királynéja tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál…  

 

Mindenszentek királynéja tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál…  

 

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál 

 

Békességnek királynéja, tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

Ékes virágszál…   

 

Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz!  

Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.  

 
 
 

Énekek után a kiadvány befejező oldalai:  
 

Ismert felvidéki kegyhelyek rövid leírása, ahová  a Via Mariae 
zarándoklatokat indított vagy tervez indítani 

 
      Kistapolcsány (Topoľčianky), a Nyitrai kerületben Aranyosmaróttól 4 km-re 
északkeletre, a Leves és Hont patak völgyében terül el. 

   Rákóczi Erzsébet  úmő (a Rákóczi család katolikus ágának sarja volt), a 
kistapolcsányi vár és birtok tulajdonosa fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy 
ha Kistapolcsányt megmenti 1683-ban a  török hadak pusztításától, 
zarándoklatot fog a Szentföldre végezni.  
    Kistapolcsány megmenekült, Rákóczi Erzsébet pedig teljesítette fogadalmát. 
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A Szentfőldre zarándokolva meglátogatta Jeruzsálemet és a Kármel hegyét is. 
Innét a kármelita rend főnökétől meghatalmazással jött haza, hogy 
Kistapolcsányban megalapíthassa a Kármelhegyi Boldogasszony Társulatot. 
Kérelmét továbbította XI. Ince pápa elé, akitől jóváhagyást nyert. A Skapuláré 
Társulat kultusztközpontja a kistapolcsányi várkastély kápolnája lett. Ettől 
kezdve évente zarándokok tömege érkezik a kegyhelyre.                                           

   A búcsújáró helyet elsõsorban Zoboralja és a Zsitva völgye lakói tartják 
magukénak, de érkeznek búcsújárók Érsekújvártól, Csallóközből ill. a szép 
helyen fekvõ Kistapolcsányt felkeresik más régiók zarándokai is.  

  2015-ben a 329. Skapulárés Boldogasszony búcsújába első alkalommal 
gyalogos zarándoklat indult a Via Mariae (Mária Út) Polgári Társulás 
szervezésében, melyen 73-an vettek részt.   
                                                                                       
 
Bacsfa-Szentantal (Báč) a Csallóközben, a Dunaszerdahelyi járásban és a 
Nagyszombati kerületben található. Somorjától 5 kilométerre, a Duna-csatorna 
mellett. Ez a Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáróhelye. 
Első temploma Szent György tiszteletére volt felszentelve. A Szent György úti 
templomocskát 1852-ben lebontották rozzant állapota miatt. 
A ferencesek templomát Lippay György érsekprímás építette1677-ben. II. 
József elűzte a ferenceseket e helyről, ezután a kolostort magtárnak, a 
templomot pedig szénaraktárnak használták. I. Ferenc viszont 1811-ben 
visszahívta a ferenceseket. 
1684-ben Maholányi báró családja egy Szent Antal szobrot állított a templom és 
a kolostor előtt lévő tágas területre. 1724-ben a templomot Ghyllányi György 
tinini püspök szentelte föl Páduai Szent Antal tiszteletére (eddig csak megáldva 
volt és nem volt felszentelve). A templom főoltárát gróf Apponyi György 
emeltette 1782-ben. Maga a kripta, vagyis a templom alatti sírbolt az Apponyi 
család temetkező helye. A főoltár nagy képe Páduai Szent Antalt ábrázolja. 
Alatta foglal helyet a kegykép, ami miatt a templom zarándokhely.  
A szentantali kolostor kezdettől fogva az egész Csallóköznek kedvelt temploma 
volt. Szent Ferenc ünnepén, Szent Antal napján, de különösen a porciunkulai 
búcsún (augusztus2.) olyan tömegesen jöttek a hívek, hogy kérni kellett 
gyóntatókat a közelben lévő kolostorokból is. 
A szomszéd községben, Doborgazon, történt 1703-ban, hogy egy Liszkay 
Márton nevű parasztlegény ökrös szekérrel akart a mezőre menni, de 
szerencsétlenül lépett fel a szekérre, leesett és a szekér keresztülment rajta. 
Nem tört el egyetlen tagja sem, de súlyos belső sérülést szenvedett, és fél évig 
feküdt. Ez idő alatt nem tudta mozdítani a végtagjait. Miután látta, hogy az 
orvosok nem tudnak rajta segíteni, a Boldogságos Szűzhöz fordult segítségért. 
Megfogadta, hogy képet festet, ha betegségéből kigyógyul. Betegsége 
csodálatos módon jobbrafordult, s hamarosan meggyógyult. Egy pozsonyi 
festővel megfestette a Boldogságos Szűz képét. A fogadalmi képet a főoltár 
háta mögött felfüggesztették a falra. A kép nem volt művészi alkotás, de a 
Szent Szűz alakja olyan gyengéd volt, hogy mindenkinek elnyerte a tetszését.  
A Boldogasszony kegyképe 1715. június 19-én hajnali 5 órakor, 20-án hajnali 3-
4 óra között, 21-én déli 12 órakor, majd 23-án hajnali 4-5 óra között véres 
könnyeket hullatott. A csodás dolgot csakhamar megtudta az egész környék, s 
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tódultak az emberek a templomba, hogy láthassák a Szent Szűz csodás képét. 
A vércseppeket kehelykendőkkel felitatták. A kegyképet az egyházi vizsgálatok 
során egy szobában elzárva tartották, lepecsételve a zárat. Egy nap este a 
laikus testvér nem tudta megmutatni a képet a templomba érkező három 
asszonynak, mivel az már el volt zárva. Amikor elment a szoba előtt, ahol a 
kegykép volt elzárva, meghajtotta fejét és így felsóhajtott: „Édes Szűzanyám, 
minek zárkózol el az emberek szeme elől, mikor annyi buzgó lélek kíván látni és 
buzgón óhajt tisztelni! Könyörülj, kérlek rajtunk!”  
Ezután a főoltár felé nézett, s a bámulattól majdnem összeesett, mert ott látta a 
főoltáron a csodás képet. A szoba ajtaja viszont le volt pecsételve és zárva volt 
és a képet sem találták a szobában.  
A csodás képet az érsek engedélye után kitehették nyilvános tisztelésre. XII. 
Kelemen pápa 1737-ben teljes búcsút engedélyezett a csoda évfordulóján és 
ezt a búcsút örök időkbe kiterjesztette.  
A képről a vérnyomok az idők folyamán eltűntek, mert a búcsúsok annyiszor 
érintették a képekkel és olvasókkal, hogy lekoptatták nemcsak a képről, hanem 
még a rámáról is a nyomokat. A sírás vérkönnyeit egy kendőcskében 
gyűjtötték egybe, s ezt az ereklyét máig is őrzik. A búcsú napján ez az ereklye 
ki van téve mise után közszemlére a főoltárra, és hódoló csókra. A zarándokok 
az oltárt megkerülve vonulnak az ereklye tiszteletére. 
A ferencesek elűzését követően (1951) a kolostor papi internálótábor volt. 
Akadályozták a búcsúk megtartását. A búcsújárások főként az 1980-as évek 
végétől és a rendszerváltás után újultak meg a mai formájukban. 
A szentantali búcsú napja szeptember 8.-a, Kisboldogasszony ünnepe, illetve a 
következő vasárnap. 
 
Bény (Bíňa) kegyhelye az Érsekújvári járásban, a Nyitrai kerületben található. A 
Garam alsó folyásánál fekszik.  
A falu román stílusú temploma a 13. század elejéről való. Később gótikus, majd 
barokk stílusban átépítették.1954-ben világháborús sérülései miatt 
rekonstruálták. Építői a Karintiából érkező premontreiek voltak 1217 körül. 
Eredetileg egyhajós, háromapszisú, sokszögletes szentélyzáródású építmény 
volt. 
A bényi búcsújárás itt, ebben a templomban kezdődik a főoltár előtt. Innét 
indulnak a búcsús csoportok körmenetileg az innen egy kilométernyire lévő 
kegykápolnához, az ősi római-avar sánc gyűrűjébe, ahol, a búcsúsáhítatok 
sorrendje: keresztúti ájtatosság, szentkúti köszöntő, Szűz Mária kegyképének 
meglátogatása, üdvözlése benn a kápolnában, majd újra visszamennek az ősi, 
volt premontrei templomba, és ott fejezik be a búcsújárás áhítatát. 
Maga a kegykápolna a 20. század elején épült. Ajtaja felett tábla hirdeti az 
adományozók nagylelkűségét. A kegykápolna közelében balról van a szent kút. 
A térség két oldalán a keresztúti stációk: szobrok és képek. 
Ezek mellett hatalmas gesztenyefák, melyeknek lombjai kitűnő árnyékot 
nyújtanak a zarándokoknak. A búcsúsok a környék falvaiból érkeznek.  
A búcsúk időpontjai: pünkösd, Nagyboldogasszony (főbúcsú) és 
Kisboldogasszony napja.  
 
Cigléd Kürt (Strekov) faluhoz tartozó kegyhely. A Boldogasszony 
búcsújáróhelye a Nyitrai kerületben, az Érsekújvári járásban található.  
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Magának a településnek már a korai középkorban román stílusú temploma volt, 
ahol pálos rendi remeték éltek. A törökvész idején Kürt falujának és 
környékének lakóit lemészárolták a törökök, és megölték Cigléd lakóit és 
szerzeteseit is. 
A törökök kiverése után új életre kelt a ciglédi szerzetesi közösség is, és 
mintegy újabb száz esztendőn keresztül szolgálták a környék hívő magyar 
népét, a Szűzanyát és a ciglédi szent kúthoz zarándokló búcsúsokat. Ebből a 
korból való a Segítő Szűzanya kegyképe, mely ez idő tájt egy fakápolnában 
kapott helyet. 
Pristyák Antal jómódú földbirtokos az 1900-as évek elején neoromán stílusú 
kápolnát építtetett a régi helyébe, az itt eltemetett négy pálos rendi remete sírja 
fölé. 1920 táján az akkori zsidó földbirtokos trágyával betemettette a 
Szentkutat, mert annak vize - úgymond - ingoványossá tette rétjét. Ám a 
következő napon a bőven feltörő forrásvíz fölemelte és félretolta a 
trágyahalmot, mire a földesúr többé nem acsarkodott a szent kút ellen A 
búcsúsok hamarosan egy 3x2 méteres alapterületű téglakápolnát emeltek a 
szent kút védelmére, az innen továbbvezető út mentén pedig fölállították a 
Fájdalmas Szűz hét stációját, valamint a keresztút tizennégy állomását téglából 
építve 1940-ben. A keresztút végén emelkedik a kegykápolna, melynek 
közelében az Örvendező Szűzanya hét stációja emelkedik. Kürt, Fűr, Csúz, 
Szőgyén és Nagyölved katolikus magyar népe kötelességének érzi ma is, hogy 
gondozza és fenntartsa a kegyhelyet napjainkban is. Ezért 1986-ban az 
általános restauráció eredményeként megújult az ősi kegyhely és újra, 
örvendezve rendezték meg a hagyományos zarándoklatokat pünkösdkor és 
Kisboldogasszony ünnepén (szeptember 8.). 
 
Dénesd (Jánošíková), Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná) településrésze 
a Pozsonyi kerületben és a Szenci járásban található. Pozsonytól 14 
kilométerre, nem messze a Dunától fekszik. A csallóközi Madonna 
búcsújáróhelye. 
Pórdömölkön (a mai Celldömölk része) a bencés atyák templomában tiszteltek 
egy messze földön híres kegyszobrot. Szűzanyát ábrázolja, karján a gyermek 
Jézussal. A 15. században a bencés atyák menekítették ezt a kegyszobrot 
a törökök elől Dénesdre, mert féltették a háborús pusztításoktól. 
Dénesden a szobrot a Szent Bertalan-templom mellékoltárára helyezték, ahol 
mindjárt nagy tiszteletben részesítették. Később a főoltárra került, de onnét 
levették, és a misérdi káplán lakására vitték. 
A kegyszobor számára később a templomban külön oltárt emeltek, és ott 1749. 
augusztus 15-én helyezték el. Ma is ez a főbúcsú napja. Mivel a régi templom 
kicsinek bizonyult, a kegyuraság 1790-ben új templomot építtetett, és ebben 
már a főoltárra helyezték a kegyszobrot. Az új templom a Szent Kereszt 
tiszteletére lett felszentelve. 
Innen aztán a Pórdömölkről származó Szűzanya szobor soha sem került vissza 
ősi eredeti helyére. A Dénesden őrzött kegyszobor mindig liturgikus színekbe 
öltöztetve pompázik. Egyetlen körtefából van faragva a Szűzanya is, meg a kis 
Jézus is. Egyáltalán nem látszik meg rajta, hogy hét évszázaddal ezelőtt faragta 
egy szerzetesi kéz, igaz áhítattal. Restaurálva nem volt, s még mindig az eredeti 
színezés van rajta. Románkori stílusjegyeket mutat, és így abból a korból való, 
amikor a celldömölki templom is épült. 
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Számos emléktábla és kegyadomány bizonyítja az itt elnyert különböző 
kegyelmeket. A kegytemplom melletti templomkertben látható egy szépen 
kialakított Lourdes-i barlang, melynek falán emléktáblák sorakoznak. 
 
Dercsika (Jurová) a Nagyboldogasszony csallóközi búcsújáróhelye. 
A Csallóközben, a Nagyszombati kerületben és a Dunaszerdahelyi járásban 
található, Dunaszerdahelytől 10 kilométerre.  
A dercsikai plébánia első írásos említése 1791. A középkorból nem állnak 
rendelkezésünkre adatok. Dercsika 1634-ben az Egyházgellei Plébánia 
leányegyháza (fiókegyháza), majd 1731-1791 között a Bakai Plébánia filiája. 
A templomot 1519-ben szentelték fel, a templom harangja külön faállványon 
volt elhelyezve, majd 1755-ben a templomot megnagyobbították és a torony is 
megépült. 
A templom nyugati részét 1788-ban lebontották, s helyébe újat építettek. Az új 
épületet Ürményi Péter püspök szentelte fel 1808-ban. A templom titulusa és 
címképe a Boldogságos Szűz mennybemenetele. Az első harangot Achamer 
Mich. Iohann öntötte Bécsben 1712-ben, a harang átmérője 48 centiméter. A 
második harangot Herold Richard 1921-ben öntötte, átmérője 75 centiméter. A 
harang védőszentje Szent Balázs. 
A kegyhely főbúcsúja Nagyboldogasszony ünnepe, azaz augusztus 15.-e. 
Korcsogh Imre helyi plébános kezdeményezésére 2003 óta havonta rendezik 
meg az imanapokat a Fatimai Szűzanya közbenjárásáért. Minden hónap 13-án 
összegyűlnek a község és a környező falvak hívei, hogy imádkozzanak az Égi 
Édesanyához. A szentmisék ünnepi szónokának szerepét mindig más-más 
lelkiatya vállalja. Imre atya ezzel a kezdeményezésével régi hagyományt 
élesztett fel. 
 
Máriavölgy (Marianka, Mariatal) ősi, kedvelt búcsújáróhelye a Kis-Kárpátok 
nyugati nyúlványainál, Pozsonytól néhány kilométerre helyezkedik el. A szűk 
völgyben, festői környezetben található Mária kegyhely története a távoli 
múltba nyúlik vissza. A völgyön átfolyik Szűz Mária forrásának a patakja, 
a Mária-patak.  
A legenda szerint már első szent királyunk uralkodása idején remeték húzódtak 
meg a völgyben lévő erdőben, hogy teljesen Istennek szenteljék életüket. 
Egyikük fából egy Szűz Mária-szobrot faragott, s az előtt végezte imáit. Majd 
amikor Orseolo Péter és Aba Sámuel uralkodása alatt ismét feltámadt a 
pogányság, s üldözték a keresztényeket, elrejtette a szobrot egy odvas fába, 
hogy megvédje azt az esetleges pusztítástól. Más források szerint az erdei 
rablóktól akarta megóvni a szobrot. Élt a környéken egy jámbor asszony, 
akinek férje hírhedt gonosztevő volt, s rettegésben tartotta a vidék lakóit. Az 
asszony egy torzszülött gyermeket hozott a világra. Isten büntetését látta 
ebben, úgy gondolta, gyilkos, rabló férje miatt érte őket a csapás. Nem 
keseredett el azonban, hanem még nagyobb hittel imádkozott Istenhez, Szűz 
Mária közbenjárását kérve nagy bizalommal. Egyszer álmában megjelent neki a 
Szűzanya, és azt tanácsolta, hogy menjen el a közeli erdőbe, s ott az egyik 
odvas fa tövénél csörgedező patakban mossa meg gyermekét. Az édesanya 
megfogadta az utasítást, s csoda történt: a torzszülött szép, egészséges 
gyermekké változott, meggyógyult. A legenda egyik változata szerint a rabló 
apa a forrásban meglátta a Szűzanya szobrát, azt kivette onnan, és egy 
kezdetleges kápolnát épített ott számára, hálából a gyermek 
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meggyógyulásáért. Ez az első csoda a hagyomány szerint a 13. század elején, 
II. Endre uralkodása idején történt. A csodának hamar híre ment, s ettől kezdve 
számtalan zarándok kereste fel a helyet, hogy Szűz Mária segítségét kérjék 
betegségben, különféle gondjaik, bajaik orvoslása, megoldása érdekében. Egy 
másik változat szerint egy pálos remete - keresve a csodás gyógyulások okát - 
bukkant a valamikor régen, remete elődje által elrejtett szoborra az indák, föld, 
homok alatt, a forrás tövében. A szobornak a forrás eredeténél kis kápolnát 
épített társaival, s ide jártak aztán a hívők a Szűzanya segítségét kérni. 
Akárhogy volt is, a hagyomány számtalan csodás eseményt, gyógyulást őrzött 
meg, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a nép buzgó hittel, az Istenanya iránti 
végtelen bizalommal járult az erdőben lévő forráshoz, s hitéért el is nyerte 
jutalmát. 
Mint ismeretes, Nagy Lajos király nagy Mária-tisztelő volt. Ő is ellátogatott a 
csodás gyógyulások helyére, és 1377-ben az egyetlen - magyar alapítású 
szerzetesrendnek, a pálosoknak adományozta a kegyhelyet, majd kolostort és 
templomot építtetett itt számukra. (Néhány forrás a kolostor temploma 
építésének időpontját 1471-re helyezi, s Rozgonyi Lászlót jelöli meg 
építtetőként.) A pálosok egészen 1786-ig éltek itt, amikor is II. József feloszlatta 
a szerzetesrendeket, így nekik is el kellett hagyniuk e kies völgyet. Szűz Mária 
hársfából faragott szobra a kis Jézussal azonban a helyén maradt. A kolostor 
épülete a kincstár kezébe került, majd Schwarzenberg Frigyes vette meg, aki 
nyári kastéllyá alakította át. A kegyhely, amelyet a világi papság vett át, ezután 
is Magyarország egyik legkedveltebb búcsújáró helye maradt. 
Máriavölgy két főbúcsúja: pünkösd és szeptember 8. 
 
Nagyszombat (Trnava) a Nagyszombati kerület székhelye. Pozsonytól 45 km-re 
fekszik, a Kis-Kárpátok és a Vág völgye közötti Nagyszombati-medencében. 
Ősi város, egykori esztergomi érseki székhely.  
A kegyhely a Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplom, hajdan az 
esztergomi érsek-prímások székesegyháza. A 14. században épült. A templom 
északi oldalán egy kápolnában található a kegykép: a Könnyező Mária képe. IV. 
Pius pápa e helyhez 1852-ben teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 
1546 óta tisztelik itt a kegyképet, mint a város oltalmazójának képét. Négyszer 
vérrel könnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az 
évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű 
ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708 
augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk 
nehéz napjaiban könnyezett. 
A kegykép eredeti festmény-ábrázolása a római Szent Elek- és Bonifác-
templomban található. A 16. században Forgách Ferenc, a későbbi bíboros 
érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahozta és a 
nagyszombati Szent Miklós-templomnak ajándékozta. A búcsúi engedély napja 
(1710. november 21.) van rajta föltüntetve. A pusztító pestis ugyanis ezen a 
napon ért véget a könyörgő körmenet után. A főbúcsú minden évben november 
21-én van. 
 
Pozsony-Hidegkút (Dúbravka) Pozsony városrésze, a főváros központjától 5 
km-re északnyugatra fekszik. A Rózsafüzér Királynőjének kegyhelye. 
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A kegytemplom körül megmaradt a régi hegyi falu, ahol valamikor a törökök 
elől menekülő horvátok telepedtek le új hazát lelve maguknak a Kis-Kárpátok 
erdei között. Búcsújának napja a Rózsafüzér Királynőjének ünnepe, október 7. 
A fából készült kegykápolna későbarokk főoltárának közepén helyezkedik el 
Szűz Mária kegyképe.  
Annak idején Hidegkút falunak nem volt saját plébánosa, ezért minden 
ünnepen a hívők Dévénybe jártak át szentmisére. Ez az út nem volt könnyű, 
hiszen egy hegyen kellett átkelniük oda és vissza is. Ekkor Hidegkúton élt egy 
istenfélő pásztor, aki naponta a falu marháit legeltette. Egyik nap, miközben 
elhaladt a vadkörtefa mellett, megjelent neki Szűz Mária a fa sugárzó 
koronájában. A Szűzanya elmondta neki az üzenetét és megkérte, hogy mondja 
el ezt a plébánosnak, aki a szentmisét tartja a hidegkútiaknak. A pásztor elment 
Dévénybe és plébános úrnak mindent elmondott. Azonban a pap nem hitt neki. 
A pásztor ezután visszament Hidegkútra. Nem sokkal később azonban 
a plébános hirtelen megvakult. A lelkében érezte, hogy ez büntetés számára 
a hitetlensége miatt. Térdre esett és töretlenül imádkozni kezdett. Az ima után 
térdelve bűnbánó utazásra indult a hegyen keresztül Dévényből Hidegkútra. 
Vakon is jól ismerte az utat és mély alázattal, térdelve érte el az erdő szélét, 
a hegy hidegkúti oldalán. Itt látása hirtelen visszatért. A csodálatos 
gyógyulásnak gyorsan hírement. Ezután zarándokok tömegei hozzák 
kéréseiket és köszönetüket a hidegkúti Szűzanya elé. Hidegkút folyamatosan 
tisztelt zarándokhellyé vált. Ez volt az egyik a négy legfontosabb hely közül, 
ahol találkozhattak a magyar és az osztrák vidékekre kitelepült horvátok.   
A rózsafüzér (szentolvasó) a katolikus egyházban a legelterjedtebb ima. Ennek 
az imának a terjesztője maga Szűz Mária, a misztikus jelenésekben már Szent 
Domonkosnál, majd a Lourdes-i Bernadettnél, a fatimai gyermekeknél, majd 
napjainkban Medjugorjéban. Fatimában Szűz Mária önmagát a Rózsafüzér 
Királynőjének nevezi. A szentolvasó a mennyország kulcsa.  
 
Pozsony-Koronázó templom (Bratislava, Szent Márton-dóm) a Fájdalmas Anya 
búcsújáróhelye.  
1642-ben Pozsonyban Pálffy Pál házában, a Vár utcában tartózkodott 
nagynénjénél az osztrák származású Klémentné Fischer Regina. Neki 1641. 
július 24-től jelentkezett férje, Klément János szelleme. Férje néhány évvel 
halála előtt katolikussá lett és fogadalmat tett miszerint a koronázó templom 
számára elkészíteti a Fájdalmas Szűz szobrát. De nem tette meg. A temetés 
után feleségének jelenésében elmondta, hogy bűnbánatban halt meg, de a 
tisztító tűzben szenvedi büntetését, főként a gyilkosságért, amit elkövetett 
akkor, amikor hétszáz forintot valakitől elrabolt. Kérte feleségét, hogy ezt az 
összeget ossza szét a szegények között. Követelte a fogadalom valóra váltását 
is, és felesége segítségéért esedezett. Bár felesége igyekezett, de nem bírta a 
fogadalmat valóra váltani. Végül Pálffy Pál vállalkozott rá, hogy elkészíteti a 
szobrot egy pozsonyi szobrásznál. Amikor készen lett, a pozsonyi Szent 
Márton-dómban helyezték el. Az elhunyt szelleme ezután nem jelentkezett. 
A Fájdalmas Szűz szobra késő reneszánsz stílusú. A Fájdalmas Anyát ábrázolja 
ülő helyzetben. Fia holttestét ölében tartja. Krisztus holtteste megszépítve, 
fájdalom nélküli ábrázolásban van. Csak lezárt szemei és holttá dermedt arca 
tanúskodnak élettelenségéről. Mária arca sem keserves, nem kétségtől dúlt, 
hanem inkább mély fájdalmat, szomorúságot ébreszt. Megállapítást nyert, hogy 
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ez a szobor, a pozsonyi ferences templom gótikus fájdalmas szobrának 
reneszánsz változata. 
Sok imameghallgatás történt általa. Még társulat is létesült 1647-ben a 
haldoklók és az Istenben boldogultak Fájdalmas Anyjának tiszteletére. XIII. Leó 
pápa 1894. november 29-én búcsúkat adományozott a társulatnak. A 
kegyszobor búcsúja virágvasárnap előtti péntek, amikor régebben ez a 
Fájdalmas Szűz liturgikus napja volt illetve november 2.-a, halottak napja.  
 
Pozsony-Mélyút (Hlboká cesta) a Havas Boldogasszony kegyhelye. A pozsonyi 
Kálvária közelében található.  
1678-1679 majd 1712-1713 években Pozsonyban döghalál dúlt. Ezek után 
fogadalmi kápolnákat építettek. Egyet a Kálvárián, egyet a Mélyúton Szűz Mária 
tiszteletére, itt a Madonna plasztikája volt elhelyezve. Ezeket a Lautermann 
család építette, hálából a megmaradásért. A Madonna plasztikája homokkőből 
készült, a mariazelli kegyszobor utánzata. Brokát ruhába van öltöztetve. A 
ruhából csak az Istenanya feje és a kisded Jézus látszik. Jordánszky Elek 
többször ájtatoskodott e kegyszobor előtt sok más zarándokkal együtt. A 
Boldogasszony kápolnájában olykor szentmise is volt a Mélyúton. 1820-1825 
között Schneider József pozsonyi plébános, a társaskáptalan kanonokja, Szűz 
Mária apátja a mélyúti kis kápolna helyén újat épített, önkéntes adományokból 
Pozsony város segítségével, Rudnay Sándor esztergomi hercegprímás 
engedélyével, Feigler Ignác építész munkájával, későbarokk stílusban. 1824. 
szeptember 15-én ezt az új kápolnát Straiter József pozsonyi prépost 
fölszentelte, és a Madonna kegyszobrát a kápolna főoltárán helyezte el. A 
városból és a környékből naponta érkeztek zarándokok, de főként augusztus 5-
én, Havas Boldogasszony ünnepén. 
1933. augusztus 5-én történt a pozsonyi Kálvária-plébánia önállósulása. Egy 
ideig plébániatemplomként a Havas Boldogasszony kápolnája szolgált. Az 
1943-1948-as években fölépült az új plébániatemplom a lebontott, 1824-ben 
épült Mária-kápolna helyén, Fuchs és Vécsey építészek tervei szerint. 1948. 
október 3-án dr. Lazik Ambrus a papság és a hívőnép nagyszámú jelenlétében 
fölszentelte. Ennek a templomnak 50 m magas tornya volt (ugyanis most már le 
van bontval), hossza 45 m, szélessége 19 m, háromhajós, modern épület. 
Főoltára, és szentségháza fölött a régi kegyszobor pompázik. Mária a kisded 
Jézussal megkoronázva.  
A mélyúti Lourdes-i barlang kömyékét és területét magnóliák, ezüstfenyők 
díszítik. Eredetileg kőbánya volt a kápolnák kőanyagának fejtésére. 1892-ben 
Szapáry Ilona grófnő a pozsonyi hívek segítségével a kőbányát átalakította. A 
Lourdes-i szobrot a textilgyár munkásai adományozták. A mélyúti kegyhely 
együtt a Kálváriadomb kegyhelyével a pozsonyi hívek igen látogatott 
kegyhelye. A kőbánya fala tele márvány hálatáblákkal (3906 darab). Szlovák, 
német, magyar, latin stb. nyelven olvashatók e márványba vésett 
dokumentumok, különösen az I. és II. világháború korszakából. A Mélyúti 
kegyhely főbúcsúja minden Mária-ünnep és Mária-nap. 
 
Pozsony-Virágvölgy (Bratislava, Blumental) a Segítő Mária kegyhelye. 18. 
századi kegyhely a koronázó város központjában. A pozsonyi három nemzet 
ezt a városrészt és templomot egyszerűen csak Blumenthal néven emlegeti.  
A virágvölgyi plébánia 1770-ben keletkezett az akkori külvárosban. Ennek 
temploma a kegykép helye. Az első virágvölgyi templom gabonaraktár 
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átalakításából lett, igénytelen épület volt. Ebben a kezdetleges Isten-házában 
nyert elhelyezést a kegykép. A második virágvölgyi templom 1784-ben épült 
Pozsony város bőkezűségéből. Egyhajós épület volt, fatornyocskával. 
Jordánszky Elek bizonyítja, hogy a kegyképet az új templom főoltárán 
helyezték el, amikor ő itt a várban volt papnövendék az országos, általános 
papi szemináriumban.  
A harmadik virágvölgyi templom a jelenlegi plébániatemplom. 1885-1888 között 
épült a bécsi Rumpelmayer Frigyes főépitész tervei szerint. Magát az építkezést 
Feigler Ignác pozsonyi főépítész vezette és fejezte be. Hatalmas, háromajtós, 
neoromán bazilika, kereszthajóval, a torony magassága 76 méter tűsüveggel. 
Ezt a kegytemplomot maga az esztergomi hercegprímás érsek, Simor János 
szentelte föl 1888. október 28-án. A kegykép eleinte a Mária-bazilika neogót 
oltárán lett elhelyezve, de 1907-ben a virágvölgyi plébános, Czaykovszki 
Evariszt átépíttette a kegyoltárt. Itt van az Oltáriszentség őrző helye.  
A kegykép a Jótanács Anyját ábrázolja. Egy pozsonyi kereskedő, Jankó József 
hozta olasz földről. 1786-ban a Rali Gergely Ágoston-rendi szerzetes a képet 
megáldotta, hiszen ez az Ágostonok genazannói kegyképének a másolata. A 
másolat festője igyekezett az eredeti kegyképet hűen lemásolni és megőrizni 
annak művészi finomságait. Szűz Mária mellfestménye, karján a kisded 
Jézussal. Itt Szűz Mária fejét szelíden, bájosan a kis Jézus fejére hajtja, a kis 
Jézus pedig jobbjával átkarolja a Szűzanya nyakát, arcát pedig a Szentszűz 
arcához simítja, baljával a Szűzanya ruhájának a szegélyét markolja. Ruhájuk 
gazdagon díszítve, csipkével szegélyezve. A kegykép eredetijét 1464-ben 
találták a Róma melletti Genazzano Ágoston-rendi templomának 
restaurálásakor, a vakolat eltávolítása közben. 
Pozsonyban a Jótanács Anyjának tisztelete 1774-ben kezdett terjedni.  
 
Vágmagyarád, Mogyoród (Modranka, Modendorf) Nagyszombat városrésze, 
elővárosa. A Nagyboldogasszony búcsújáróhelye.  
A 16. században vált kegyhellyé. Ekkor épült föl a nagyszombati via crucis 
(keresztút), mely a nagyszombati klarisszák templománál kezdődött a város 
falain kívül. Hét kápolnája volt Urunk, Jézus Krisztus szenvedésének képeivel 
és Magyarádon volt a keresztút vége: a három kálváriakereszt és Krisztus 
sírjának a kápolnája. Ehhez közel állt egy még régebbi kápolna, Szent Mária 
Magdolnáé. 
Minden év nagyböjtje idején 1543 után (az esztergomi érsek átköltöztetésének 
az éve) az esztergomi káptalan prépostja vezette a körmenetet a városból a 
magyarádi kálváriadombig.1635 után a nagyszombati egyetem tanárai és 
hallgatói testületileg is részt vettek ezeken az áhítatokon. A nagyszombati, 
egyetem diákjai minden szombaton jártak Magyarádra, mert ott volt a lorettói 
Szűz Mária kegyszobra. Ez a kegyszobor 112 cm magas, polykrómozott 
fafaragvány. Egy másik kegyszobor másolata. A barokk korban ezt a 
kegyszobrot díszes ruhába öltöztették. Ennek megfelelően is van faragva: 
törzse anatómiailag kevéssé kiképzett, szinte tuskószerű (ugyanis palást 
takarta). De a fej finoman kiképzett (ruha nem takarja). Ugyanígy kifaragva a 
kisded Jézus, aki bal kezében a földgömböt tartja, jobb kezét áldásra emeli. 
Mária és Jézus fején féldrágakővekkel ékes aranyozott barokk korona van. 
1650-1657 között a falu szülötte, Salgovich Ádám esztergomi kanonok 
Magyarádon új templomot épített, mely a búcsújárás igényeihez volt 
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méretezve, egyhajós, kéttornyú, a nagyszombati templom (egyetemi templom) 
utánzata. 
A kegyhely búcsúnapja május 26.-a, annak emlékére, hogy a város 1683-ban 
ekkor menekült meg a töröktől. 

Sasvár (Šaštín) a Nagyszombati kerületben a Szenicei járásban, Szenicétől 
18 km-re délnyugatra, a Miava bal partján található. Volt pálos temploma híres 
búcsújáróhely. Kegyszobrát 1564-ben Czobor Imre neje készíttette hálából, 
amiért házsártos férje a Szűzanya segítségével megszelídült. A szobrot a 
csodás esemény helyén állíttatta fel, majd kápolnát is építtetett föléje. A 
későbbiekben a szobornál több csoda is történt, melyeket kivizsgáltatva a 
hercegprímás 1732-ben a szentélyt kegyhellyé nyilvánította. 1733-ban pálosok 
telepedtek ide, s egy nagyméretű templomot és kolostort építettek. Az 
építkezést a hely kegyuraiként az uralkodópár jelentős összegekkel és 
adományokkal támogatta. (Lotaringiai Ferenc 1736-ban megvásárolta Czobor 
Józseftől a holicsi és a sasvári uradalmat, ahol rendszeresen szervezett 
nagyszabású vadászatokat.) A szobrot 1762-ben vitték át a régi kápolnából az 
újonnan felépült templomba, ahol azt a Mária Terézia által adományozott 
főoltáron helyezték el. Az ünnepségen Mária Terézia és férje, Lotaringiai Ferenc 
is jelen voltak. A várost 1902. szeptember 12-én I. Ferenc József is 
meglátogatta és megtekintte a búcsúját ünneplő híres kegytemplomot is. 

 

Borítás, utolsó oldal  

Az énekes füzetet Birkus Mária gyűjtéséből összeállították a Via Mariae 

Polgári Társulás tagjai  

 
 

 
 

 


