
Mátraverebély-Szentkúti és Gyöngyöspatai zarándoklat 
2010. július 24-én Mátraverebély-Szentkútra és Gyöngyöspatára szervezett zarándokutat 
Árvai Zoltán plébános. A vizsolyi plébánia és a hozzá tartozó települések katolikus hívei 
közül, mintegy harminchatan vettek részt a zarándoklaton. 
Megérkezve Magyarország legjelentősebb búcsújáróhelyére, a 2006-ban Nemzeti Kegyhellyé 
nyilvánított Mátraverebély-Szentkútra, a zarándokokat a kegyhely igazgatója, fr. Kálmán 
Peregrin ofm fogadta. /Aki többet szeretne tudni a kegyhelyről, tekintse meg hivatalos 
honlapját: www.szentkut.hu/  
 

    
 
A Szűzanyát köszöntő imádság és a kegykép előtti tiszteletadást követően a csoport tagjai 11 
órai kezdettel szentmisén és körmeneten vettek részt. Az otthonról hozott ebéd elfogyasztása 
után elvégezték a keresztúti ájtatosságot, majd folytatták útjukat Gyöngyöspata felé.  
Gyöngyöspata Kisboldogasszony Plébániatemplomát első formájában még a 12. században 
emelte Pata vezér nemzetsége – kezdte a templom bemutatását Molnár Károly.  
 

   
 
A leírások alapján a most látható formáját a templom a 15. század végén nyerte el, amikor a 
régi kápolnák felhasználásával, bordás boltozattal fedett, háromhajós ál-csarnoktemplommá 
formálták. E régebbi periódus fennmaradt emléke a szentély északi falába beépített román 
stílusú kettős ív. A román alapokon nyugvó épületet nagyrészt késő gótikus boltozat fedi le.  
A templom nevezetessége faragott barokk oltára, az ún. Jessze-oltár. A nyolc méter magas 
oltár valószínűleg dél-lengyelországi mesterek műve a 17. század közepéről. Az oltáron fekvő 
Jessze (v. Izáj, aki Dávid király apja volt) életnagyságú törzséből fa sarjad, ágain bibliai 
királyok és próféták dús aranyozású, festett szobrai felett koronás Mária trónol, karján a 
kisdeddel. A fa törzsén iratszalagok kígyóznak az Énekek énekéből vett idézetekkel, az 
ágakon még két szőlőlevél is díszlik. A kétoldalt felnyúló ágak koszorúként ölelik át a Mária 
születésének oltárképét a fa közepén. A fa törzse ezüst színű, az ágak aranyozottak. Mindezt 
pedig egy szépséges gótikus architektúrájú szentély foglalja magába. A mennyezetet gótikus 
bordák tartják, közöttük leheletfinom ritmusban feszül a boltozás, a szentély északi falában 
gótikus szentségházat takar a kovácsoltvas rács és fog körül a korabeli kőkeret (forrás: 
www.gyongyospata.hu).  
A zarándoklat minden lelki ajándékáért Istennek legyen hála! 



 
Képek a gyöngyöspatai templomból: 
 

    
 

    
 

  
 
 


