Érkezés Fatimába – 2009. április 16.
„Egész úton… hazafelé… azon gondolkodám…”, hogyan fogom köszönteni
Édesanyám…
Korán keltünk. Szentmisét ünnepeltünk a csendes Huba utcai templomunkban, majd
egy gyors, néhány falatos reggeli után Béla testvér kiröpített minket Ferihegyre. A szokásos
feladatok után már bent is ültünk a váróteremben. Nem voltak sokan, de egy iskolai osztály
gondoskodott róla, hogy legyen némi – nagyobb tömegre jellemző – hangzavar. Düsseldorfba
utaztak a német fiatalok, hazafelé.
Lufthansa géppel repültünk. Nagyon kedvesek voltak a légikísérők. Kaptunk is
nemsokára egy szelet vajas kenyeret, német magos-kenyérrel. Mellé meg kávét… Nagyon
hamar eltelt az út Münchenig.
Ott már többen voltunk utasok. Nem egészen egy óránk volt az átszállásra.
Megkerestük a mi kapunkat – G 04 –, majd „szemlélődtünk”. Mosolygásra késztetett például
a szaladgáló gyerekek látása, akik egészen önfeledten adták át magukat a gyermekség
örömének, a rögtönzött játék lehetőségének. Volt, aki a mozgó járda adta lehetőségeket
tesztelte széles mosollyal, büszkén tekintgetve szerteszét azzal a tapasztalattal, hogy ő bizony
most sokkal gyorsabban tud gyalogolni, mint azt eddig róla bárki is sejtette. A fogócska is jó
elfoglaltságnak tűnt. Ezt néhány portugál gyermek játszotta – természetesen szüleik nagy
örömére, akik felváltva eredtek nyomukba, hogy begyűjtsék őket. Mesélhetnék az
édesanyjához odabújó kislány élményeiről, vagy a házaspárról, akik csodás technikával
falatozták a piros húsvéti tojást – nem kis örömére az őket figyelő leánykának… De meg
lehetne említeni az ingyenesen fogyasztható teát és kávét, amit egy automata kínált tőlünk
néhány méterre, vagy a „laptopozó” üzletembereket, akik még az utolsó pillanatban is
munkatársaikkal értekeztek… Nem unatkoztunk.
A második repülés viszont nagyon hosszú volt Münchentől Lisszabonig. Itt is nagyon
mosolygós volt a kiszolgálás. Le a kalappal a „lufthanzások” előtt! Olvasgattuk a káptalani
dokumentumokat vagy az ablakon keresztül csodáltuk az elénk táruló szépségeket, kicsit ezen
szavakkal szívemben: ”ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, nem tudja, hol…” A
repülőgépen találkoztunk a horvát testvérekkel, Vinkó és Dárió atyákkal. A repülőtéren már
vártak bennünket P. Isidoro és segítőtársai. Az első beszélgetések ideje – olaszul, spanyolul,
angolul – elkezdődött. Jó volt régi ismerősöket köszönteni.
Egy rövid várakozás után autóba ültünk és elindultunk Fatima felé. Napsütötte tájakon
haladtunk, bár nem volt nagy forróság: 16-17 fok. Beértünk Fatimába és a Domus Carmeli
rendházunkba, mely nemrég készült el, s amely éppen szemben van a Kegytemplommal, attól
alig pár percre. Meglepetés is fogadott bennünket, mert az új ház csak 50 embernek tud szobát
adni. Mi is egy közeli szállására mentünk Pedro atya, a portugál tartományfőnök kíséretével.
De, íme a meglepetés pozitív része: mert hogy szállásunk Kondor Lajos atya vendégháza.
Meglátogattuk, szeretettel köszöntöttük az atyát, aki Fatima üzenetének egyik legfőbb
előmozdítója az egész világon.
Lassan megérkeztek a többiek is a világ különböző országaiból. Egy közös vacsora
várt még ránk és – természetesen – egy látogatás a Szűzanyánál. Lenyűgöző, hogy milyen
csodálatos házat épített a szerető hit a szeretett Édesanyának! Talán írhatom így a végén: jó
volt elpihenni a nap végén… az Ő karjaiban.
fr. Kristó

a fatimai kegytemplom tornya a Domus Carmeli, a Káptalan székhelyének bejárati ajtaján keresztül

a megérkezés utáni találkozás Kondor atyával

