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6. nagyböjti gyalogos zarándoklat a fraknói Rozália-kápolnához

A Via Mariae /Mária Út/ Polgári Társulás mindenkit szeretettel meghív 2017. április 8-án /szombat/ 
a 6. nagyböjti gyalogos zarándoklatra                                       

az ausztriai Sieggraben (Szikra/ és a fraknói Szent Rozália-kápolna között, melynek távolsága 10 km.

Zarándok gyűjtőbusz indul Alsóbodokról Nyitra – Nagykér - Pered – Dunaszerdahely  érintésével. Akik nem szeretnének 
gyalogolni, azokat a busz egyenesen a Rozália-kápolnához szállítja. 10:00 óra körül találkozás Sieggrabenben az érkező 

gyalogos zarándokokkal a helyi templomnál, út folytatása közösen a kápolnához.

A zarándoklatot követően zarándokmise lesz Nagymarton (Mattersburg) fölé magasodó Rozália-hegység legmagasabb 
pontján, a 746 méter magas Heubergen található Rozália-kápolnánál, mely Szent Rozália búcsújáróhelye. Rossz idő esetén 
a szentmise a fraknói plébániatemplomban lesz, ami a Boldogasszony búcsújáró helye és itt található a Szent Lépcső is. Ezt 
követően a zarándoklat agapéval zárul. A zarándoklaton a részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük a részvételüket és busz 

igényüket jelezzék legkésőbb március 31-ig. 

A zarándoklaton mindenki saját felelősségére vesz részt, az út során az ellátásról (étel, ital) maga gondoskodik.                                 
A zarándoklat rossz időben, eső/hófúvás esetén is megrendezésre kerül.

Jelentkezés: Patay Péter 0908 132 086, Méhes Richárd 0915 112 564

A Remény katolikus hetilapban megjelent felfívásra 102 zarándokló jelentkezett

Zoboraljától kezdve egészen Csallóközig.



Gyalogos zarándoklatok évindítójaként 2017. április 8-án 
a szlovákiai Via Mariae polgári társulás

magyarországi és ausztriai csoportokkal együtt részt vett
a 6. nagyböjti gyalogos zarándoklaton

a burgenlandi Rozália-kápolnához.
Zoboraljáról és a Csallóközből 102 zarándokló 2 autóbusszal indult útnak

Alsóbodok, Bábindal, Lédec, Nyitra, Vicsápapáti, Pográny, Zsére, Nagycétény, 
Berencs, Nagykér, Érsekújvár, Pered, Zsigárd, Alsószeli, Dunaszerdahely, Albár, 

Nagybodak, Csallóköznádasd, Baka, Nagyszarva, Egyházgelle, Egyházkarcsa, 
Kisfalud, Hegyéte, Somorja településekről.



Autóbusszal Zoboraljáról indulva

Csallóközön át vezetett az útvonal

Szikra burgenlandi faluba

Autóbusszal Zoboraljáról /Alsóbodokról/ 

indulva Csallóközön át vezetett az útvonal

Szikra /Sieggraben/ burgenlandi faluba

Alsóbodok - indulás: 5:30 órakor,
Nyitra - érkezés 5:45-kor, felszállás és indulás 5:50 órakor,
Nagykér - érkezés 6:10-kor, felszállás és indulás 6:15 órakor,
Pered - érkezés 6:55-kor, felszállás és indulás 7:00 órakor,
Dunaszerdahely - érkezés 7:40-kor, felszállás és indulás 7:45 órakor,
Sieggraben /Szikra/ - érkezés 10:00 órakor. 

SZIKRA

ALSÓBODOK

NAGYKÉR

DUNASZERDAHELY



Szikra település Nagymarton
közelében, a tartomány
„legkeskenyebb” pontján
található, Alsó-Ausztria és
Magyarország között, a Soproni-
és a Rozália-hegység határán.
Első említése 1302-ben 
történt"Sykrems"alakban. Nevét
onnan kapta, hogy a Sykrin
(cinege) patak mellett fekszik. 
A Nagymartoni grófok birtoka
volt, majd a fraknói
váruradalomhoz tartozott. 1622-
ben az Esterházy család birtoka
lett. A falu templomát 1603-ban 
említik először. 1641-ben lakosai
részben evangélikusok, részben
katolikusok voltak. 1729-ben  
Szikra önálló plébánia lett. 1738-
ban a kaboldi uradalomhoz
csatolták és 1848-ig odatartozott. 

Szikra /Sieggraben/



Szikra Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt római katolikus templomát 1797-ben építették későbarokk stílusban. 





A Rozália-hegység egyik nyúlványán magasodik
Fraknó vára. 

A vár a környéken az egyetlen, 
amelyet a török háborúk ideje alatt soha nem

foglaltak el.

A zarándoklók egy része, akik a 10 km-es túrát nem tudták vállalni, a közeli fraknói /Forchtenstein/ várat vette célba, amely ma Burgenland jelképe, egykor az egyik legjelentősebb magyar
határvárnak épült. Ez az egyik legszebb állapotban megmaradt egykori magyar végvár, hiszen sem a törökök, sem később az osztrák csapatok nem rombolták le, ellentétben a legtöbb
magyarországi erődítménnyel. A Rozália-hegység nyúlványára épült fenséges határvár méltóságteljesen uralja a környéket, fehér tornyai már messziről látszanak és a várfalon húzódó

kilátófolyosóról tiszta időben a Lővérekig is ellátni. A várat a 13. században építették, de igazán csak a 17. század elején erősítették meg olasz építőmesterek tervei alapján,
miután az Esterházy család tulajdonába került 1622-ben. 



***********

Rozália-kápolna

Szikra

Fraknó

A GYALOGOS ZARÁNDOKLAT ÚTVONALA                                        

SZIKRA ÉS A ROZÁLI-KÁPOLNA KÖZÖTT



Szikra 
faluban 

elindult a 
zarándokl

at                        
a Rozália-
kápolna 

felé. 











A gyalogos zarándoklat a Mária út erdei szakaszán a Rozália-hegységbe vezetett, mely a dunántúli Alpok egyik hegysége, Sopron és Alsó-Ausztria határán emelkedik
/a Rozália-kápolnánál 746 m magasságot ér el/.

Északi részét sűrü erdők (túlnyomóan fenyvesek) borítják, melyek tövében dús szőllők és gyümölcsösök terülnek el.







































Háromórás gyalogtúránkon mintegy 400 zarándok vett részt, s kellemes tempóban csakhamar célba értünk a hegy kimagasló pontjára. Itt, a Rozália-hegység legmagasabb pontján épült
a búcsújárókápolna, egy korábbi fakápolna helyén 1670-ben, gróf Esterházy Pál alapítványaként. A kápolna kereszt alaprajzú, az északi sarkokban van a sekrestye és oratórium, a déliben a 
lépcsőház. A déli homlokzat fölött emelkedik a gúlasisakos kis torony. A déli kapu oromzatában az Esterházy grófi címer látható. A hajó és a keresztszárnyak keresztboltozatosak, a déli
orgonakarzat dongaboltozatosan nyugszik, ékessége a széles kovácsoltvas rács. A berendezés az építés idejéből való. Az oszlopos főoltár alépítménye fekete-arany díszítésű, az oszlopok közötti
fülkében Szent Rozália fekvő szoboralakja látható, Remete Szent Pál és Remete Szent Antal szobrától közrefogva. A mellékoltárok képei: Szent Anmi harmadmagával (bal oldali) és Szent
Magdolna (jobb oldali). A szószék /szintén fekete-arany/ mellvédjén a négy evangélista szobrai állnak kagylós fülkében, a hangvetőn Szent Mihály alakja.                                                                                              





Megérkezés a Rozália-kápolnához





A Rozália-kápolnától szép kilátás nyílik a fraknói várra



A Rozália hegység legmagasabb
pontján áll a Szent Rozália-kápolna. 
Az első fakápolna 1666-ban épült itt, 
majd a közelében 1670-ben 
Esterházy Pál herceg építette a 
kereszt alaprajzú kápolnát.

.



SZENT ROZÁLIA Szicíliában grófi családba született 1130-ban. A fejedelmi udvarban nevelkedett, kényelem és pompa közt. Titokban mindezt otthagyta, ő az
önmegtagadást, a magányt választotta. Egy elhagyatott helyen barlangba vonult. Később Palermó mellett a Monte Pellegrinón talált egy még ridegebb barlangot, 
abba költözött. Lába előtt terült el ekkor Palermó, a gazdag város, minden pompájával, csábításával. Körülötte csodálatos vidék pompázott töménytelen
szépségével. Rozália azonban a legkeményebb önmegtagadást és a szüntelen imát választotta. Halála is ima közben érte 1166-ban, jobbjában feszületét szorongatva. 
Csaknem ötszáz év múlva, 1614-ben ott találták meg barlangja padlóján fekve, a palermói pestisjárvány idején egy csodálatos útmutatás nyomán. Járványos
betegségek ellen azóta is sokan érezték hathatós közbenjárását. Palermó védőszentje lett 1927-ben, XI. Piusz pápa rendeletére.

Szent Rozália fekvő szobra a Rozália-kápolna oltárán







„Mindenkinek az életében van egy kereszt, 

amelyet nem látunk. A lelki kereszt, amely

nyomja a vállunkat és ami nem akkora

mint ez a kereszt, hanem biztosan jóval

nagyobb, de  pontosan akkora, amelyet el

tudunk viselni. Egy miliméterrel sem 

nagyobb, egy grammal sem súlyosabb, de 

pontosan akkora, amekkorát el tudunk

viselni. Azért tette az Úr, az Isten azt

a vállunkra, hogy vigyük és a kereszt által

megerősödjünk, a kereszt által eljussunk

a csúcsra, aki nem más, mint Jézus

Krisztus.

Boldog az az ember, aki hiszi azt, hogy az

ő kereszthordozásában mellette áll és vele

megy az a Jézus Krisztus, aki a keresztet

annak idején hordozta, fölvitte a Golgotára

és engedte, hogy ráfeszítsék arra

a keresztre, amit saját maga hordozott.

És a mi életünkben is vannak ilyen

keresztek, amelyekre ráfeszítenek, 

felfeszítenek bennünket. Ilyen lehet

a betegség keresztje, a lelki fájdalmak, 

a szenvedések, családtagok, 

hozzátartozók miatt, az aggódásoknak

a sorozatai, de ezek a keresztek, ha 

Jézussal együtt hordozzuk, akkor

kegyelmi életnek a forrásaivá válhatnak

számunkra és elvezethetnek Jézus

Krisztushoz“

A zarándoklatot követően hálaadó szentmisét ünnepeltünk
szabadtéren a Rozália-kápolnánál, melyet Pál László

lajtaszentgyörgyi plébános utatott be. Homíliájának egy része
útravalóul életünk, megpróbáltatásaink keresztjéről szólt: 









Köszönet jár minden kedves szervezőnek, 

aki a zarándoklat sikeres megvalósításában közreműködött:

Via Mariae polgári társulás, 

Fertő-táj Világörökség Egyesület,

Gyepestrans Kft (szállítás),

Gyepes Gizella, Katona Júlia, Kanyicska Ilona, Kelemen Mária, Méhes Richárd, Vissi András.



A prezentációt

a zarándoklat minden kedves résztvevőjének szeretettel készítette:

Patay Péter

.Via Mariae polgári társulat.

2017. 04. 08.


