
Beszámolók  
 
 „A Te szövetséged a mi küldetésünk” - Hogyan ünnepeltük a 100 éves 
Jubileumot. 
Beszámolók, színhelyek: 
 Óbudavár 
 Schönstatt  
 Róma 

A három ünnepi helyszínen zajlott események beszámolóit a honlapon 
találhatjátok.  
A következőkben röviden összefoglaljuk a zsinat résztvevőinek 
beszámolóit, amit az életükből, 
közösségeik életéből gyűjtöttek. 

Mi mozgatja az embereket, családjainkat? 

Jubileumi tűz továbbadása 
o Jubileumi év különleges kegyelmeket tartogatott sokak számára. Mindenkiben egy felfokozott hála 

és öröm van, ki kell használni! 
o Jubileumi év kegyelmeit hogyan tudjuk a mindennapokba átvinni? 

Korproblémák 
o Félelem, szorongás, problémák a munkában, egzisztenciális szinten. Ez nem csak pénzkérdés, hanem 

az értelmes lét kérdése.  
o Számítógép: nagy lehetőség, gyors munkavégzés, de mindenki háttal ül a másiknak, hogyan tudunk 

vele jól bánni? 
o A virtuális világ becsúszik a transzcendens iránti vágyunk helyére. 
o A munka agresszíven betolódik az emberek életébe. Gyarapszik a stressz, közben nehezebben halljuk 

meg lelkünkben a finom hangokat. 

Család egysége 
o Próbáljuk meg megtalálni a helyes arányt a munka és a család között. Egészen jelen lenni a gyerekek 

számára.  
o Öregeink ellátása, testi-lelki jelenlét az életükben. 
o A család belső megerősítése. A nagy gyerekek is sok figyelmet, meghallgatást igényelnek 
o Döntést hozni a család mellett, a gyerekvállalás mellett. Fiatalok kilátástalansága. Hogyan tudjuk 

hordozni a családokat? 
o A fiatal anyák egyedül élik le otthon az életüket, mert az apák sokáig dolgoznak. 
o Napközben két malomban őrölünk. Hogyan tudjuk a házasságot ápolni a hétköznapokban? 

Fiatalok, gyermekeink: 
o Gyerekeink jövője. Mi akarok lenni kérdése? Mit akarok kezdeni? Mi az ő küldetése? Támogatni is 

szeretnénk, de nem akarunk beleszólni.  
o Mi az, ami a gyerekeknél fontos? A délutáni elfoglaltságokat illetően mire van szüksége a gyereknek?  
o Egyetemista korosztály kérdései: bátorság és felelősség vállalás. Félnek a saját jövőjüktől. Rendezett jó 

családi körülmények között élnek, jó otthon lenni. Nem mernek elindulni otthonról. Tartós kapcsolatot 
vállalni, házasodni stb. 

o Fiatalok sokáig járnak egyetemre. Hogy lehet megmondani, hogy ne a visszájára süljön el?  
o Kopp Mária: a világra nagyobb veszély az atomháborúnál az az új nemzedék, akit puhányan nevelnek. 

Akik csak az élvezetet hajhásszák, mert ezt egy idő után már nem lehet kielégíteni.  

Önnevelés 
o Az ördög is aktivizálódott. Mélyülni kell az önneveléssel, mert könnyen áldozatul eshetünk.  
o Még a „csúcs” keresztényeknél is hiányzik a szeretet gyakorlatra váltása. Nagyobb nyitottság az 

emberek irányába. Kevesebb megbotránkozás, több önismeret.  



Jelmondatkeresés 

Igyekeztünk, hogy nyitottak legyünk és hassanak ránk a hallottak, magunkba fogadhassuk az elhangzott 
gazdag gondolatokat, élményeket, s közben próbáltunk teret hagyni a Szentlélek működésének is. 

Így megszületett az új jelmondat: 

Veled tartok 

A családok beszámolóiból súlyponti gondolatokként az alábbiak fogalmazódtak meg, már tömörített 
formában: 

A : Szentély-szentség-Szűzanya 

1. Isten halk szava — szívszentély 

2. „… vizük a szentélyből fakad.”  

3. Örökségünk – Tilmann atya, Kenetenich 

atya 

4. Szent koronánkat a Szűzanyának 

5. A szívünknek mindig a Szűzanyánál kell 

lennie 

6. Bátorság, önnevelés, szeretetszövetség a 

Szűzanyával 

B: Küldetés 

7. Küldetésünk megtalálása 

8. A tüzet továbbadni  

9. Elmenni a perifériákig 

10. Mária művei és eszközei 

 

C: Életszakaszok 

11. Második félidő 

12. Fiataljaink  

13. Társam szívében megpihenni 

14. Sok időt pazarolni rájuk (pl. a gyerekekre, 

öregjeinkre stb…) 

15. A család belső megerősítése jelenlétünkkel 

D: Lehetséges, lehetetlen 

16. Megkülönböztetni a lényegest a 

lényegtelentől 

17. Mindent szeretetből 

18. Nem ítélkezni, jobban szeretni 

19. Staféta→továbbadni amit kaptunk, 

fennsík →fenn maradni a magaslaton, az 

ünnepi lendület, hogy tud erőt adni a 

hétköznapokban? 

Bízunk benne, hogy a jelmondat mindenki számára gazdag 

tartalommal tölthető meg a jövő év során. A központi témák 

kibontása, amelyeket összegyűjtöttünk a zsinat lezárásaként, 

izgalmas feladata lesz a következő évnek. Kívánjuk, hogy mindenki 

megtalálja a helyét és feladatát a mi magyar schönstatt családunk 

életében, a fáklyás videó feliratát idézve és tovább fűzve: 

„Legyél részese valami nagyszerűnek Te is!” 

 

Szeretettel köszöntünk Benneteket: Lőw Péter és Helga  

 


