
A Magyar Schönstatt Mozgalom vezetőségének megújításáról 

 

A Juvene 2017 tavaszán jelezte, hogy ősszel szeretné átadni a vezetést 3 év szolgálat után. A 

szeretetszövetségben élő házaspároktól a Tecsengó házaspárok jelöléseket és véleményeket kértek 

az új vezetés összetételére és az irányokra. 

Ezeket a javaslatokat figyelembe véve Gertrud-Maria nővér felkérte a Török házaspárt, hogy az 

új vezetői struktúrára és az összetételére tegyenek javaslatot, és kezdjék el ennek megszervezését. 

A folyamat minden lépése Gertrud-Maria nővérrel megbeszélve és a Juvene és Tecsengo 

házaspárokat tájékoztatva történt. A koronázási áramlat és Róbert betegségének útja végigkísérte a 

folyamatokat. A Juvene és az új vezetés utolsó hivatalos közös találkozása 2017. október 27-én, az 

előalapítás 105-ik évfordulóján történt, és ezen a napon emlékeztünk meg arról is, hogy 10 évvel 

ezelőtt Kahlenbergben Tilmann atya átadta a vezetést a Tecsengónak.  

Gertrud-Maria nővér a Zsinaton megköszönte a Juvene 3 éves szolgálatát, és – a Tecsengóval 

egységben – felkérte a Magyar Schönstatt Mozgalom vele való közös vezetésére Török Pétert és 

Orsit, akik ezután bemutatták az új vezetői kör tagjait, akik: Soós Viktor és Zsuzsi, Gál Laci és 

Szilvi, Dabóczi Tamás és Bíbor, Rajta Laci és Andi, Lőw Péter és Helga. Megbízatásuk 3 évre 

szól, amely egyetértés és újabb vállalás esetén további három évre meghosszabbítható. 

A vezetői kör bemutatásánál az induló gondolatok a következők voltak: 

A Mennyei Atya gyermekei vagyunk. Mindent evvel a gyermekséggel akarunk megoldani. 

Karakterünk és a ránk bízott közösség formálását a Szűzanyára bízzuk. Vezetőnknek Kentenich 

atyát kérjük meg, szövetségben Tilmann atyával és Róberttel. Úgy indul a megbízatásunk, hogy 

eleven bennünk a Róbert temetésén kapott küldetés és a Koronázás ünnepe, amelyben a felajánlási 

körmenetben a korsóikkal az Élet Királynője elé járult az egész közösség. A vezetői 

szolgálatunkat és a ránk bízott felelősségi területet önállóan és szabadon vállaljuk. Családos 

emberek vagyunk: elsődleges felelősségünk a házastársunkhoz és a családunkhoz szólít minket, 

ezért annyit vállalunk, amennyi ebben az élethelyzetben és kötelékben vállalható. Szeretjük 

egymást, és azt szeretnénk, ha ez a szeretet a munkánkon és szolgálatunkon keresztül elérne a 

közösségünk minden tagjához és azon túl is. Számítunk a Tecsengó és Juvene házaspárok 

támogatására.  

Az új vezetők első ünnepélyes találkozásukon a KorSó nevet választották. Nevükben a 

szentély korsója, a kánai menyegző csodája, a kor szava és a só példázata, a Cor: szív jelentése, a 

korona és a Schönstatt mozaikszavak is megjelennek. 

 

  



A vezetői struktúra is megújult: 

o A Magyar Schönstatt Mozgalmat Török Péter és Orsi és Gertrud-Maria nővér közösen 

vezetik. 

o A vezetői körben felelősségi területek szerint oszlanak meg a feladatok. Ezek alapján az 

egyes vezetőkhöz az alábbi felelősségi területek, közösségek tartoznak: 

 

 

 Török Péter és Orsi:  

 KorSó összefogása, 

 Fiúmozgalom,  

 Férfimozgalom,  

 Budapesti KH,  

 Ozsvári Csaba boldoggá-avatási ügye,  

 Oázis 

 

 Gál Laci és Szilvi:  

 Családok a Családért Egyesület, 

 gyakorlati zsinat,  

 adatbázis 

 

 Lőw Péter és Helga:  

 Eucharisztikus áramlat,  

 Óbudavári otthonosság, 

 „projektek” 

 

 Gertrud-Maria nővér:  

 Családliga, 

 Lánymozgalom,  

 Nőmozgalom, 

 Apostoli kör, 

 Családakadémia, 

 nemzetközi kapcsolatok 

 

 Rajta Laci és Andi:  

 Családnapok:  

 előadók, helyszínek, házigazdák  

 jelmondat kibontás 

 

 Soós Viktor és Zsuzsi:  

 Régiók, családcsoportok,  

 kiadványok,  

 fordítások 

 

 Dabóczi Tamás és Bíbor:  

 Képzések, 

 Előadóképző, Kisegyetem… 

 Kentenich atya „szemüvege”

 

 „Teszem, amit tudok” (Kentenich atya) 

 

Óbudavár, 2017. október 28. 

 

  



 

 

 


