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A szőlőhegyek szakrális épületei a kápolnák, a hegyközségi istentiszteletek helyei. Általános 
elterjedésük az ellenreformáció idejére, Somogyban történelmi okokból ez kicsit későbbre, a 
18. századra tehető. 

Kéthelynek már a középkorban is volt kápolnája, s élt a lakosságban a Mária-tisztelet. E 
kápolnának a falu földbirtokosa és kegyura, Fanchy Bertalan közbenjárására IV. Jenő pápa 
1433. július 13-án engedélyezett búcsút Szűz Mária tiszteletére. Pusztulása a török hódoltság 
idejére tehető. 

A Kéthelyi hegynek nevezett szőlőhegyen álló kápolnát a Somogy megye földrajzi nevei c. 
földrajzi névtár adatközlője szerint „1868-ban egy nagy jégverés után állíttatták a gazdák”. A 
plébánia honlapja az építés éveként az 1870-es évet jelöli meg. A szőlősgazdák 
közadakozásából épített kápolna tehát a fogadalmi kápolnák körébe sorolható.

Feltehetően a kéthelyiek középkori Mária-tiszteletére vezethető vissza, hogy nem a 
szőlőhegyi kápolnák általánosan elterjedt patrónusai közül (Pl. Szent Orbán, Szent Donát, 
stb.) választottak védőszentet, hanem ezt a kápolnát is Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A
felszentelésekor tett fogadalom szerint a búcsút szeptember 12-én, Mária szent nevének 
ünnepén tarják a kéthelyi hívek, nem pedig a templom titulusának (Szentháromság) megfelelő
ünnepen. A búcsúi szentmise időpontja szeptember 12-e vagy az azt követő vasárnap. Ezen 
kívül még három alkalommal van fogadalmi szentmise a szőlőhegyi kápolnánál: május 25-én,
a szőlőművesek védőszentjének Szent Orbán vértanúnak, július 2-án, Sarlós 
Boldogasszonynak és október 20-án, a pásztorok és jószágtartó gazdák védőszentjének, Szent 
Vendelnek az ünnepén.

A kápolna épülete egyhajós, nyeregtetős, dongaboltozatos. Tájolása kelet-nyugati irányú. Az 
egyenes záródású szentélyen egy-egy, a hajón két-két íves záródású ablak található. A K-re 
néző, kétszintes torony ívelt záródású homlokzat előtt áll. A torony első szintjén egy, második 
szintjén négy ívelt záródású ablak látható. A szentélyben Szűz Máriát ábrázoló oltárképet, 
Mária szíve és Jézus szíve képet helyeztek el. A hajóba Szent Orbán pápát ábrázoló festmény, 
valamint a gyermek Jézust tartó paduai Szent Antal szobor került. A főoromzati oldalon fából 
készült faragott karzatot alakítottak ki, melyről bejuthatunk a toronyba. A toronyban „lakó” 
harang Eberhardt Henrik pesti műhelyében készült 1829-ben, s eredetileg a falubeli templom 
harangja volt.

A kápolna előtt kőkereszt áll. Felirata: „Imádunk téged KRISZTUS és áldunk téged mert 
Szent kereszted által megváltottad a világot.”



A kápolna felújítására, tatarozására 1959-ben Derdák Anna adományából, 1977-ben és 1993-
ban közadakozásból került sor.
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