Zarándoklat Alsó-Bajorországban
Tavaly Salzburgban és környékén kerestük a szépséget és a szakralitást, természeti, történelmi és
vallási vonatkozásokat ismertünk meg. Most is ugyanezt a tájegységet jártuk, kissé északabbra. Ezt
az egységet talán leginkább az egyház jelenti, de sok mindenben tapasztaltuk.
Utunk legfőbb célpontja Altötting volt, a legfontosabb és
legnevesebb bajor, de lehet mondani német Mária-kegyhely.
A kicsi kápolna, az ott elmondott szentmise valóban élmény,
maradandó élmény volt. Szűz Mária segítő erejének hite
építette és tartja fenn ezt a kis kápolnát, de annak egész
környezetét is.
Folyamatos érkeznek a hívek, folyamatosan kérik az újabb és
újabb szentmiséket, megnevezve a kérést is, amivel Máriához
fordulnak. A kápolna belseje hála-ajándékokkal zsúfolt, de a
külső falak, még a mennyezet is sűrűn egymás mellett tele a
hálaadó hívek kis festményeivel, amelyek a sokszor csodás
megmenekülések, csodás gyógyulások jeleneit, történetét
mutatják.
Az Altöttingben élt és szolgáló, szentté avatott Konrád testvér
lelkisége volt a másik meghatározó élményünk itt. Ez a
kapusként szolgáló, de mindenkinek találó tanácsot adni
képes egyszerű lélek csak Istenre figyelt egész életében, ahogy
ő maga magyarázta képességét.
A templom külső folyosójának kis helyiségében nyílást vágott a vastag falba, amelyen keresztül
mindenkor követhette a templomban tartott szertartásokat, bár mint egyszerű testvér nem szolgált
az oltárnál. XII. Pius pápa mondta róla: ”Konrádban, a hit, a hűséges kötelességteljesítés és
keresztény felebaráti szeretet e hősében hiába keresitek más szentek csodálatos nagy tetteit,
amelyekre ámulva figyel fel a világ. Meglátjátok azonban benne a szent remeték jámborsága
mellett az erénynek azt a hősiességét, amely nem marad el a nagy szenteknek Krisztus
Egyházában végzett tevékeny élete mögött.”
Szállásunk Schärdingben volt, az Inn ausztriai oldalán. Onnan indultunk Passauba, Regensburgba
és az Altöttinget, majd Burghausent felkereső kirándulásunkra.
Passaui élmény volt a boldog Gizella királyné
sírja mellett elmondott szentmisénk. Koszorút
is elhelyeztünk a síron, amelyen sorakoznak a
korábbi zarándokok nemzetiszínű koszorúi,
egyéb ajándékai.
Az ilyen tisztelgő főhajtás mindig alkalom a
tisztelt személy emléke felidézésének, élete,
sorsa tanulságainak átgondolására. Gizella
királyné, mint első királyunk bajor származású
felesége sorsával sok, máig érvényes
tanulsággal szolgál.
Passau fekvése, az Inn és a Duna
találkozásának pontja, a számtalan szép épület,
a történelmi visszatekintés mind maradandó
élményünk lett.
De ugyanilyen maradandó élmény a vöcsök fiókák leugrálása a három méteres magasságban lévő
fészekből, anyjuk hívására, a fészek alatti nagyszámú embercsoport közé. A fiókáknak a nekik
hatalmas magasságból és a nekik hatalmas lények közé való leugrása a minden veszélyt legyőző
bizalom példája, amelyhez elegendő a mamavöcsök hívó szava.
Regensburg vöcsök élményt nem hozott, de a történelem ott is körülvett minket, minden a múltról
mutat képet. Csak érteni kell ezeket a képeket. Ebben volt ismét elmúlhatatlan érdeme Fischer
István barátunknak, aki felkészülten és hatékonyan segített ezeknek a képeknek a megértésében.
Még sokkal, de sokkal több ilyen, múltat idéző kép felkeresése lett volna lehetséges, ha időnk
engedi. Regensburg bőven és épen mutatja ezeket a múltat idéző képeit.
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Altöttinggel egy napon kerestük fel Burghausen városkát, amely a
Salzach folyó partján fekszik. Maga a városka is látványosság a szép
házaival, de a fő érdekesség a városka felett elhelyezkedő,
egymásba érő várak sora, amely több mint egy kilométer hosszan
tornyosul a város fölé. Végigsétálva a meglehetősen épen maradt
várakban, mindkét oldalra le-letekintve a városra és a mögöttes
tóra ismét csak volt mit elraktároznunk emlékeink közé.
Ezt követően még jutott arra időnk, hogy megnézzük XVI. Benedek
pápánk szülőházát a közelben.
Kirándulásaink során leginkább alsóbbrendű országutakon
haladunk, ami jó alkalom volt arra, hogy még útközben is
megfigyeljük az ott élők környezetét, életük látható részleteit.
Emlékezve a tavalyi, salzburgi utunkon tapasztaltakra, nem volt
nehéz megállapítani, hogy valóban egyazon tájegység, egyazon
történelem útjain járunk.
Szálláshelyünk, Schärding sem volt ez alól kivétel. Esténként, vagy kora reggel volt idő sétára, a
városkával való ismerkedésre.
Ismét elmondhatjuk – az indulást nem sokkal követő motortörés és buszcsere ellenére – hogy
valóban tartalmas utunk volt!
Tartalmas élményekben,
de az együttlétben is.
Ilyen utakon minden
résztvevőt megérint az
együttlét öröme, a sok
különböző ember lelki
különbözőség
nélküli
együttléte. Az imák a
buszon, a szentmisék
erősítik ezt, de minden
más együtt átélt élmény,
maga az együtt töltött
idő is.
Ettől
zarándoklat
minden ilyen út.
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