
Karitász zarándoklat Máriacellbe 

Mi, kispesti karitászosok szinte minden évben elhatározzuk, hogy az egész évi 
munka után közösen, együtt töltsünk néhány napot az országon belül vagy 
esetleg távolabbi régiókban. Az idei választásunk az ausztriai Máriacellre esett. 

Ez az ısi Mária-kegyhely sok zarándokot vonz és mi is úgy éreztük, hogy sokat 
kell köszönnünk Szüzanyának a kapott kegyelmekért.  

Elsı állomásunk Sankt-Pölten volt, ahol megcsodáltuk a nagyon szép 
Székesegyházat, amelyet Szőz Mária mennybevételére szenteltek. Majd 
elsétáltunk a modern városrészbe, ahol valóban a 21.században érezhettük 
magunkat.   

Tovább utazva megálltunk Annabergben, amely kellemes, hangulatos 
település. Itt megnéztük a kis templomot, amely az egyik legjelentısebb 
zarándokhely a Máriacellbe vezetı úton. A kegytemplomot 1217-ben Szent 
Anna tiszteletére szentelték, ahol a zarándokok azóta is szivesen megállnak, 
megpihennek, imádkoznak.  

Fáradtan bár, de örömmel érkeztünk a máriacelli zarándokházba. 
Elhelyezkedésünk után rögtön meglátogattuk a kegytemplomot, hogy 
köszönthessük a Szőzanyát. A szép bazilikában eszünkbe jut a történelem, hisz 
nekünk magyaroknak sokat jelent ez a szép zarándokhely.  

Helyén kis kápolna állt a 12.században, a templomot a 14.században kezdték 
építeni. A z építkezést Nagy Lajos királyunk jelentıs adománnyal támogatta. A 
20.század szomorú emléke, hogy Magyarország hercegprímását, Mindszenty 
bíborost hazai föld helyett ide temették és hamvait csak a rendszerváltás után 
vihették Esztergomba.   

Este részt vettünk a szép gyertyás körmenetben, amit ima és szép ének kisért. 
Kellemes, hangulatos vacsora után lepihentünk, hogy másnap a vasárnapi 
szentmisével kezdjük a napot, amit plébános atyánk celebrált. A szentkúti 
kápolnát meglátogatva imádkoztunk, majd szorgalmasan töltögettük a 
szentkút vizét üvegeinkbe.  

Kora délután indultunk hazafelé, de nem hagyhattuk ki a szép Mária-
kegyhelyet, Maria-Schütz templomát sem.  

A története érdekes: a 17.században a pestisjárvány után a pestistıl 
megmenekülık fogadalomból kápolnát épitettek, amelynek a neve „Mária 
oltalma” (Maria Schütz) lett. Majd templomot építettek a helyére, amelyet 
1738-ban szenteltek fel.  

Ez a zarándokutunk „csak” 2 napos volt, de a kegyelmek, az összetartozás 
érzése, a kellemes együttlét még nagyon-nagyon sokáig elkísér mindnyájunkat 
emlékeinkben. 

Muszely Pálné, a kispesti Karitász munkatársa   

  

A zarándoklat képei a továbbiakban tekinthetık meg: 
 
 
 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 


