
Gertrúd-Mária nővér előadása: Továbbadni a tüzet 

Kedves családjaim! 
Nagy öröm nekem, hogy ma a zsinaton vissza és előre a jövőbe tekinthetünk. Még dolgozik bennünk a 
Jubileumi élmény. Akarunk utó ízlelni és feldolgozni. Mit akar a Jóisten tőlünk? – És szeretnénk bátrán 
válaszolni … 

I. Fáklyás futás (Roma – Pompei – Schönstatt 2014) 

Gertrúd-Mária nővér a Fáklyás futásról szóló videó részlettel kezdte az előadását. 

Mi az a fáklyás futás?  

 75 fiatal férfi, fiú a világ különböző pontjairól,  

 égő fáklyával futott Pompejből Scönsttatba  

 1800 km 9 nap alatt  

 az egyes távokat imaszándékokért ajánlották fel  

 a lángot a pápa Rómában megáldotta  

 ez a láng gyújtotta meg az ünnepségen a gyertyákat és a tüzet, amiben a felajánlásokat elégették 

 A fáklyás futás magyar résztvevője Márky Ádám így vallott élményeiről: 

„Fantasztikus belegondolni, hogy 100 éve Kentenich atya a fiúk szívében 

gyújtotta meg a lángot, ami létrehozta Schönstattot. Most pedig részt 

vehettem abban, hogy az új láng eljusson Pompeiből Schönstatba, és a 

következő száz évére is meggyújtson jó sok fiatal szívet! Mélyen érintett, hogy 

én mondhattam ki a Vigílián Kentenich atya szavait: Akinek küldetése van, be 

kell teljesítenie! Utána pedig, amikor a kápolnában közösen megújítottuk a 

szeretetszövetséget, a Szűzanya különösen közel volt! 

II. Jubileumi aratás 

Szép érezni, hogy a Jóisten, a Szűzanya és Kentenich atya személyesen megérintette a szíveket. Most 
szeretnék válaszokat keresni a kérdésre: Mit akart a Jóisten mondani nekünk és mit akar tőlünk? Mit hozott 
nekünk a Jubileum?  

Egy lépést tettünk a nemzetközi Schönstatt mozgalom és a világegyház felé: 
o „Jó volt magyarnak lenni Schönstattban”. 
o Pécsi Rita előadásai (Schönstatt, Róma)  
o Magyar projektek: Házaspárok útja, Családakadémia, Jegyesoktatás, 

Kulcs a neveléshez, Kentenich-vetéledő, Kentenich-Kisegyetem, Én 
Schönstattom, Mária Musical, Vértező és Borostyánkert 

o Pódiumbeszélgetés: Gódány, Csermák és Lőw házaspárokkal 
o Szelesteiék Rómában 

Tudunk valamit tenni, és képesek voltunk valamit mi is adni. 

Küldetésünk van!!! 

III. Szentkoronánkat a Szűzanyának ajándékozzuk 

Néhány évvel ezelőtt Tilmann atya javasolta, hogy készítsünk egy eredeti magyar 
koronát és ez járja körbe a házi szentélyeket. Szeretni a Szűzanyát és neki egy koronát ajándékozni: 
Kentenich atyának szívügye volt. A koronázás, megkülönböztetett szeretetünket fejezi ki a Szűzanya iránt. 

A szeretetszövetséget elmélyíteni 



A Szűzanyának egy koronát ajándékozni, azt jelenti, hogy egy koronát ajándékozunk neki, magunkat egészen 
Őrá bízzuk.  
 
„Az utolsó telefonbeszélgetésem Tilmann atyával, mélyen megérintet . Felhívtam őt, egy ügyben, így szólt: 
„Na ez az. Most beszéltem a Szűzanyával, azt mondtam neki, hogy okozzon nekem valami örömet – és most 
Ön felhív engem!” Számomra fontos ez a kijelentés: Az ember kérhet örömet a Szűzanyától – és ezt 
magammal viszem az életemben.” 
 
Koronázás az otthonunkban 
Úton van már a mi szent koronánk, ö látogatja a házakat, egy kegyelmi úton jár a mozgalmunkban. 
A mi Szentkoronánk egy szimbólum, kifejezi, hogy mindenben az égi anyánkra hagyatkozunk, engedjük 
magunkat nevelni és használni. 
 
Elfogadjuk a küldetést 
„Az ünnep, Pünkösd élményt jelentett nekem, mert oly sok nyelven beszéltek, amit én nem beszélek. Nagyon 
szép volt együtt lenni.” 
Ha Pünkösdben nem lett volna része az apostoloknak, derék barátok maradtak volna. Azáltal, hogy a 
Szentlélek leszállt rájuk, útra keltek és létrejött az Egyház.  

Hivatásunk van: Az Egyház szívévé válni! 

Az egyház szíve 
Hisszük, hogy az a hivatásunk, hogy az egyház szíve legyünk. A jövő egyházának a szíve. Egy szeretet-
hatalommá válni: ez a mi küldetésünk! A szeretet tűzvésze bennünket bensőleg lángra lobbant és egyre 
jobban és jobban áttüzesít. (Kentenich atya szavai 1965. december 31-én) 
Erőssségeink: családnapok, pedagógia (Pécsi Rita egy úttörő) 

Ferenc Pápánk:  
A tanúságtétel következménye a vonzódás. Tehát, tanúságot kell tenni. Vagyis olyan módon élni, hogy 
másoknak kedve támadjon úgy élni, ahogyan mi élünk. Tanúságot tenni. Nincs más módszer. Úgy élni, hogy 
az emberek feltegyék a kérdést: miért? Ez az útja a tanúságtevésnek. Ezt semmi nem helyettesíti. 

IV. Hála, Jövőbe vetett bizalom, Apostoli felelősség 

„Schönstatt által újra teljenek meg a szent egyház tágas csarnokai!” 
Schönstatt az Egyházért, az Egyház a világért, a világ a Szentháromságos Istenért van! 
A tüzet tovább kell adni: lángra gyúlni és továbbadni! 

„Legyetek követőim, testvérek, és figyeljetek azokra, akik úgy élnek, ahogy példát adtunk nektek. Mert sokan 
élnek úgy – sokszor mondtam nektek, és most is sírva mondom –, mint Krisztus keresztjének ellenségei. 
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!”  
(Fil 3,17-4,1) 


