A lövői Kármelhegyi Boldogasszony
Kápolna

Szülőfalum, a Sopronhoz közeli Lövő község határában áll egy kápolna. A
helybeliek által Kolics-kápolnának nevezett épület jól látható a 84-es főútról. A
Kígyósdomb festőien szép környezetében szántók, erdősávok ölelik körbe a falu kis
ékszerdobozát. Mellette állva gyönyörű kilátás nyílik a falu szőlőire, diós kertjeire és az
elterülő határra.
A kápolna a térképen nincs feltüntetve.
Koordinátái: (é. sz. 47° 29′ 55″, k. h. 16° 47′
16″)
Azért választottam ennek az épületnek a
bemutatását, mert személyes érzelmű
kötödésem van hozzá. Gyermekkorom óta,
családommal együtt minden évben részt
veszünk az itt tartott búcsúi szentmisén.
Kisebb
koromban
a
szertartáson
ministránsként is szolgáltam.
A kápolnát Kolics Lajos lövői gazda építette 1928-ban a saját szőlős földjének
végébe. Több mint 1000 pengőbe került. A községben máig élő hagyomány és a
homlokzaton lévő márványtábla szövege szerint az építtetőnek 1898. szeptember 9-én
látomása volt, amely szerint a falu Szent Háromság szobra égő csipkebokorként
lángolt, és benne a Karmelhegyi Boldogasszony lebegett. A kápolna homlokfalába
illesztett márványtáblán a látomásra ezen emléksorok emlékeztetnek:

„Uram! a te szent akaratod legnagyobb
dicséretedre és a mennyei fénylő szűz Anya
Mária tiszteletére 1898. szeptember 9.-e
emlékére hálából emeltetett ezen kis kápolna az
Urnak 1928. esztendejében.”

A kápolnát Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére Bene Pál plébános áldotta
meg 1928. július 22-én, a körmenetben oda igen nagy számban kivonult hívek
jelenlétében.
Külső méretei nagyon szerények – 4 m hosszú, 4,5
m magas, 3 m széles –, de szép fekvése és gazdag belső
díszítése kedves szenthellyé avatta. Kolics Lajos a
kápolnába egy 35 kg súly körüli harangot szerzett be,
amelyet 1930. év április 27-én, fehérvasárnap áldott meg
ugyancsak Bene Pál esperes, plébános. Különösen vonzó a
168×136 cm nagyságú oltárkép, melyet Lohr Ferenc, az
országszerte ismert jeles templomfestő készített. Sajnos az
idők folyamán a kápolnába többször is betörtek és sok
értéket elvittek. Ezt az oltárképet is ellopták, amit később
a rendőrség megtalált, majd a kép restaurálása után
visszakerült eredeti helyére.

Az épület belső falán lévő hálatáblák imák meghallgatásáról tanúskodnak.
Helybeli és környékbeli hívek táblái ezek a házasság jóra fordulásáért, betegségből való
gyógyulásért. Egy ilyen csodás gyógyulás emlékét idézi az a környéken még mindig élő
legenda, amely szerint, 1937-ben a közeli falu, Újkér bábaasszonyának férje elment a
kápolnába és felesége gyógyulásáért imádkozott, eközben az asszony otthon
visszakapta szeme világát. A boldog férj, Horváth Lajos hálatáblája ma is a kápolnában
látható.
Kolics Lajos idős korában a kápolna mellé költözött egy kis kunyhóba, és ott
remeteként élte le életét, 1940-ben bekövetkezett haláláig.

Ekkor az egyház által nem támogatott, szóbeszéden alapuló kezdetleges
mozgalomnak akarta elejét venni Németh János, a lövői templom kinevezett
adminisztrátora. Ezt írta: „1941. júl. 20-án körmenetileg mentünk ki Kármelhegyi
Boldogasszony kápolnához, ott litániát és rövid szentbeszédet tartottam. Ezzel az új
szokással elejét akartam venni a félig-meddig babona felé hajló túlzott és egyoldalú
tiszteletnek.
Azóta minden évben július 16-ához közeli vasárnap délután tartják a kápolna
búcsúját. Ezen a vasárnapon a tábori miséhez a Lövő felőli oldalt feldíszítik tábori oltárt
készítenek. A Nagyboldogasszony templomtól indulva keresztaljával énekelve,
imádkozva, gyalogosan mennek a hívek a kápolnához. Minden évben sok ember
zarándokol el ide a környező településekről is, hogy Kármelhegyi Boldogasszony
ünnepén együtt köszöntsék a Szűzanyát. Öröm hallani a közös imádságot, a gyönyörű
Mária-énekeket. Jó, hogy nagyon sokan vannak, akiknek fontos a Szűzanya tisztelete.

2010 különleges alkalom volt. Galavics Albert lövői születésű kármelita atya
pappá szentelésének 100. évfordulója alkalmából Csámpai Norbert, az akkori helybeli
plébános és a Galavits család emléktáblát helyeztt el a kápolnában, illetve egy
gyönyörű, új Mária-szobor került megáldásra.

A kármeliták védasszonyát egyik karján a Kis Jézust tartva ábrázolják, másik
kezével a skapulárét nyújtja. A skapuláré gyakran a Kisded kezében is ott van.
Kármelita templomokban és más templomok mellékoltárain is gyakran látható.
A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármel-hegyről, ahol Illés próféta élt
és védelmezte a hit tisztaságát. Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége,
ősisége, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. A próféta után sok remete
élt a hegyen.
Majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya
oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben, mely
Illés idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták.
Így jött létre a kármelita rend. Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült a
skapuláré látomásában. A hagyomány szerint a Szűzanya angyalok és szentek
kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapuláré nevű vállruhát
azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton
kiszabadul a tisztítótűzből. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették
minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli és a Kármelhegyi
Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik.
Egy zarándokút is érinti ezt a szent helyet: „Kápolnák útján– aktívan a kulturális
értékeink nyomában” elnevezésű kulturális kerékpártúra. A program célja közösen;
közösségben kerékpárral Répcevistől (Zsirán, Sopronhorpácson, Völcsejen, Lövőn és
Röjtökmuzsajon keresztül) Sopronkövesdig a határ menti kápolnák felkeresése.
Minden községben meglepetésműsorral, a falu, az egyházközség és a kápolna
történetével, valamint frissítővel várták a résztvevőket.
Az építtető örökségét fia, Kolics János kapta, majd az ő lánya Kolics Mária, aki
halála előtt az Lövői Egyházközségnek adományozta a kápolnát.

2017-ben az egyházközség külső és belső felújításokat végeztetett a kápolnán.
Ennek anyagi fedezetét pályázati pénzből és a hívek adományából biztosították.

Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy egy hosszú nyugodt sétával vagy kerékpárral
keresse fel a Kármelhegyi Kápolnánkat!
A felújítással sok-sok minden új életre kelt, ahogyan ezt szépen Wass
Albert megfogalmazta:

„Megelevenedik sok régi emlék, elmosódott képek új színeket nyernek, régi szavak
szólnak elő a csendből százszor és ezerszer.”
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