Máriacell, a magyar kegyhely
Leányfaluról kétnapos buszos zarándokútra
indult szeptember végén egy csapat, hogy
elsősorban lelki élményekben gazdagodjék,
mellette egyéb látnivalókban is gyönyörködjék.
Csoportunk
zöme
leányfalusiakból
állt,
katolikusok és reformátusok, voltak néhányan
Dunabogdányból és Pilisszentkeresztről is.
Célunk Máriacell volt, hogy az ottani Mária
kegytemplomban közösségben éljük át az
Istenélmény keresést, Szűz Máriához szóló
imáinkon keresztül közelebb férkőzhessünk az Úr
Jézus Krisztushoz és az Atyához.
Máriacell ugyan az osztrák Alpok egyik kisvárosa,
de az ottani Mária kegytemplom joggal nevezhető
magyar búcsújáró helynek. Az idők során számtalan zarándoklat ment Magyarországról
Máriacellbe. Voltak tízezres, vagy annál is nagyobb létszámú zarándoklatok.
Nagy Lajos királyunk építtette a templom főhajóját a középső gótikus toronnyal együtt és a
mellékoltárok nagy része magyar családok adományából készült.
A templombelső látványosságnak is beillik, de a fehér falak keretezte freskók, a sok ezüst szobor,
a színezüstből készült kegyoltár nem a látványra épít, hanem a hely különleges voltát
hangsúlyozza.
Érezni, hogy itt, a templom hosszú története során sok-sok ezer
ember vágya, hite, bizalma testesül meg.
A templom galériáján látogatható kincstár legnagyobb kincsei, az
ajándék képek megmenekülésekről, gyógyulásokról szólnak. A
bizalom, a hit képei, amelyek a Máriához segítségért fordult
emberek hitének erejét mutatják.
A hely is hatott ránk – minden bizonnyal – de a Máriacellben élő
Pálmai atya bevezető szavai, majd Zoltán atya szentbeszéde
érezhetően mély benyomást tettek a jelenlévőkre.
Meglátogattuk Mindszenthy hercegprímás emlékhelyét, hajdani
sírhelyét az egyik oldalkápolnában, külön élményt jelentett
felidézni az ő életét, töretlen hitét és töretlen keresztvállalását.
Az út kulturális tartalma ezúttal is Fischer Istvánra (aki Puszta
Sándor ’főministrása’ volt, lelkében ma is leányfalusi) hárult.

A kegytemplom Máriacellben

Bécsújhelyen a magyar emlékeket kerestük, majd meglátogattuk a Semmering hágó közelében
található Maria Schutz –i kegytemplomot.

Útközben Máriacell felé megtekintettük a
Neuberg –i cisztercita templomot.
A benedek rendiek közül majd ezer éve kivált
ciszter rendiek Ausztriában sokfelé tartottak
fenn rendházat. Míg a bencések hegytetőkre
telepítették
rendházaikat,
ők
inkább
völgyekben
építették
templomaikat,
rendházaikat. A rendház itt II. József óta nem
működik, de a templom igen.
Impozáns méretei, szépen ápolt belső tere,
oltárai miatt méltán megérdemel egy kis
kitérőt, ha valaki a környéken utazik.
Neuberg, cisztercita templom

Neuberg, templombelső

Zarándoklatunk másnapján kerülőkkel indultunk, hogy a szépséges Erlauf tavat és a Máriavízesést láthassuk. Betértünk Lillienfeldbe, a cisztercita rend központjába. Ezután végigmentünk
az osztrák ’dunakanyar’ –on, a Wachau –n, csodáltuk a tájat. Dürnstein –ben megálltunk. A
Szentendrére sokban emlékeztető kisvárosban sétálva zártuk le élményeink sorát.
Nevelős Géza

