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Kedves Magyar Családjaim és Fiataljaim, 

készülünk Péter 2016. július 8-i Szent 

István bazilikabeli pappá szentelésére. 

Már létrejött egy szervező csapat 

(papszenteles@schoenstatt.hu), és már 

érkeznek az első jelentkezések is. Amint 

ezen a héten megtudtuk, osztrák 

testvéreink két autóbusszal szeretnének 

jönni. Úgy tűnik, hogy július 8-a a magyar 

– és a nemzetközi – Schönstatt Család 

számára is nagy élmény lesz, ami a 

magyar egyházunkba is ki fog sugározni. 

Vajon megtöltjük-e a Szent István 

Bazilikát? 

Közösen járunk az úton… 

Közösen jár az úton – a keresztúton – most a nagyböjtben a Fiúmozgalom egy kis csoportja is, 

akik minden pénteken reggel 5 órakor találkoznak Budapesten a Gellért téren, hogy 

keresztutat járva imádkozzanak. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen tett kegyelemközvetítő 

mindannyiunk számára… Milyen jó, hogy ilyen fiatalok vannak a mozgalmunkban. 

Tegnap este nagy örömömre együtt ünnepelhettem a 18-ai szentmisét a Közösségi helyen a 

fiatalokkal. Ott volt a Háromszor Csodálatos Anyánk számára készített magyar korona is. 

Arra kértek, hogy beszéljek róla valamit, és ezt ösztönzésnek érzem, hogy Önöknek is írjak 

erről. 

Csúcsteljesítmény 

Tegnap egy férfi mesélt nekem egy sok évvel ezelőtti álmáról, hogy misszióba akart menni. 

De nem sikerült neki, hogy egy másik országba menjen. Időközben nagyon sokat kezdett 

Schönstattért dolgozni. Ha ma megkérdeznék tőle: „És mit dolgozol?”, azt válaszolná: „Nos, 

missziós munkát végzek az új evangelizációban.” És akkor ezt a választ kapná: „Király.” 

Gyakran hallom, különösen a fiatalokkal folytatott beszélgetésben: Király! – Mégpedig akkor, 

amikor valami igazán zseniális, ha valami nagyon tetszik, ha nagyon szuper. A „király” 

lelkesedést fejez ki, minőséget, csúcsteljesítményt. 

Kire vagy mire mondanák most azt, hogy „király”? Mi sikerült 

jól, és tett önökre jó benyomást az elmúlt hetekben? 

Ha megkérdeznénk Kentenich atyát, hogy kire vagy mire 

mondaná azt, hogy „király”, biztosan azt válaszolná: Máriára. 

Teológiai meggyőződéssel vallotta, hogy ő a legtökéletesebb 

teremtmény, akit Isten megalkotott, a legjobb, a 

csúcsteljesítmény. Gyermekkorától kezdve különleges kapcsolat 

fűzte hozzá. Amikor élete második felében az Egyházzal 

kapcsolatban nehézségeket kellett kiállnia, és 14 évet az USA-

ban kellett eltöltenie – távol az alapításától –, mindig úgy 

imádkozott problémája megoldásáért és a „szabadulásáért”, 

hogy csak őt – a Királynőt – illesse ezért tisztelet. És ez éppen 
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így történt. Egy titokzatos táviratban 1965. szeptember 13-án Rómába hívták. A távirat 

feladóját később nem sikerült megtalálni. Mégis ez a távirat volt az, ami egy lavinát indított 

el, ami a „szabadulását” előidézte. Kentenich atya meg volt győződve: hogy ez a Királynője 

műve. – Király! 

Mária egy anyai királynő, aki gondoskodik az övéiről, de aki elvárásokat támaszt és segíti is 

őket. Tilmann atya ezt sokszor így fejezte ki: „Mária egy fárasztó asszony.” Mária 

királynőként, edzőként és tanácsadóként szeretne minket fejleszteni. 

Azt szeretném, hogy erős légy 

Nemrégiben olvastam egy könyvet, amit egy fiatal német 

férfi, Samuel Koch írt. Ő arról híres, hogy 2010-ben részt 

vett egy televíziós szórakoztató műsorban, és eközben egy 

súlyos baleset érte. Azóta le van bénulva. De ennek ellenére 

– Istennek hála – egy erős, életvidám és bátor fiatalember. 

Ami érdekes: ő vallásos, protestáns keresztény, és most 

mély tanúságot tesz keresztény hitéről a nyilvánosság előtt. 

Könyvében beszámol arról, hogy Isten felkészítette őt a sorsára – többek között az édesanyja 

nevelése által. Amikor Samuelnek a baleset után négy hónapon keresztül feküdnie kellett, 

édesanyja ott állt mellette, és rengeteg dalt énekelt neki – számomra ez az ő bizalmas és 

gyengéd anyai figyelmességének a jele. 

Samuel gyermekkorából emlékszik arra, amikor egyszer édesanyjával és kisebb testvéreivel 

autóval úton voltak. A kistestvére hátulról folyamatosan rugdosta, ami miatt ő panaszkodott 

az édesanyjának. Erre ő csak azt válaszolta: A kisgyerekek ilyenek, ezt ki kell bírni. Samuel 

édesanyja is egy erős és „fárasztó” asszony. Nevelése előkészítette Samuelt arra, hogy most 

meg tudjon birkózni nehéz sorsával… 

Samuel édesanyjához hasonlóan Mária is egy szeretetteljesen gondoskodó, ugyanakkor 

„fárasztó” asszony, egy edző és tanácsadó – egy királynő. A királynő szeretne fejleszteni 

minket, hogy erőssé váljunk. 

Fontos vagy nekem! 

Mikor a Szűzanyának ajándékozunk egy 

koronát, azt mondjuk neki: Fontos vagy nekünk. 

Fenséges vagy. És akkor ő azt válaszolja 

nekünk: Te is fontos vagy nekem! Fenséges 

vagy! És ő is ajándékoz nekünk egy koronát – a 

méltóság és a felelősség jelét. 

Egy korona ajándékozása a szeretetszövetség 

elmélyítését jelenti, azt mondjuk a másiknak: 

 Fontos vagy nekem. 

 Drága és értékes vagy a szememben. 

 Nagynak látlak. 

Elesni, felállni, a koronácskát megigazítani, továbbmenni 

Nemrég egy kártyán olvastam ezt a négy szót. Ez sokfelé megtalálható, egy nagy kávés 

csészén is. Egy asszony nemrég azt a diagnózist kapta, hogy rákos. Kezelésre kórházba kellett 

mennie. Egy reggel felhívta az édesanyja és megkérdezte: „Hogy vagy?” Ezt a választ kapta: 

„Már megigazítottam a koronácskámat.” … Ez mindennapi munka… Elesni, felállni, a 

koronácskát megigazítani, továbbmenni. 



Egy korona ajándékozása a Szűzanyának ezt jelenti: 

 Kérni, ahogy Szent István tette a nagy szükségben országunk történetének kezdeténél. 

 Megköszönni, ahogy II. János Pál pápa tette az ellene elkövetett merénylet után. A 

pisztolygolyót, ami őt eltalálta, és amit az orvosok kioperáltak a testéből, 

bearanyoztatta, és beledolgoztatta egy koronába a Fatimai Szűzanya számára. Meg 

volt arról győződve, hogy ő mentette meg az életét, és ez volt az ő hálaajándéka. 

 Odaajándékozni a cserépdarabokat, mindent odavinni neki, ami fáj, ami 

elcsüggeszt, ami nem sikerült, mert ő Isten megbízásából valami nagyot tud ebből 

létrehozni. 

 

Kérdések személyesen az Önök számára 

Mit szeretnék megköszönni? 

Mit szeretnék kérni? 

Milyen gyengeségeket, fájdalmakat szeretnék rábízni? 

 

Kedves családjaim és fiataljaim, szeretettel köszöntöm Önöket abban az örömben, hogy 

közeledik húsvét, a feltámadás ünnepe, ami képes minden fájdalmat örömre változtatni, és 

abban az örömben, hogy július 8-án, a nagy ünnepünkön találkozhatok Önökkel: 

 

 

Gertrúd-Mária nővér 


