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2014 felé 

2013. szeptember - 22. szám 

 

Május 22-én kaptuk a rendkívüli hírt, hogy a Palottínus Atyák nekünk ajándékozták az 
Ősszentélyt. A hír hatalmas örömhullámként terjedt szét a világon. A szentély formális 
átadása szeptember 22-én lesz. Hívlak benneteket, hogy gyűljünk össze minden egyes 
(argentín) Schönstatt szentélyben szeptember 22-én, hogy kifejezzük hálánkat az Atyának és a 
Szűzanyának, hogy az Ősszentélyt a kezünkbe helyezte. Különösen is hálásak vagyunk a 
Palottínus atyák nagylelkűségéért, és imádkozunk apostoli munkájukért.  

Kedves Testvérek! Jubileumunk küszöbén ez az ajándék még inkább arra sarkall bennünket, 
hogy tovább dolgozzunk a Szűzanya küldetésében az új evangelizáció és a Szövetség 
Kultúrájának szolgálatában. A Te szövetséged - a mi küldetésünk! 

José Javier Arteaga atya, az argentín mozgalom vezetője 

 
 

Szerkesztői előszó 

 

Kedves Zarándokok! 

 

Ki hitte volna - már csak egy hónap van hátra a Szövetség Évének kezdetéig. Egészen 
hihetetlen, hogy a Misszió Évében olyan sok kegyelemben volt részünk. Ebben az évben újra 
és újra az egyház szolgálatába helyeztük magunkat, és az Ősszentélyt megkaptuk ajándékként. 
Az év során, amikor arra törekedtünk, hogy a magunk “négy falán” túlra is tekintsünk, új 
pápát választottak, aki “beszéli a nyelvünket”. 

 

Az Ősszentély és az új pápa megerősíti azt a képet, amelyet Kentenich atya vázolt fel a 
mozgalmáról és az Egyházról. 1965-ben Rómában a zarándokló, figyelmesen hallgató és 
szolgáló Egyházról beszélt. Ez a mi zarándoklatunk, hogy zarándok, figyelmesen hallgató és 
szolgáló mozgalommá váljunk. 
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Jelenleg egy másik jel is mutatja utazásunk fontosságát: Szíria. Milyen fontos a Szövetségi 
Kultúráért folytatott küzdelmünk a mai világban, milyen fontos, hogy egy családként 
egyesüljünk az Egyházzal, és a béke világhatalmává váljunk. 

 
Ferenc pápa  következőt mondta Aparecida városában (2013. július 24): Amikor az Egyház 
Jézust keresi, akkor mindig Mária ajtaján kopogtat és kéri őt: “Mutasd meg nekünk Jézust”. 
2013. október 18-án szentélyeink ajtaján fogunk kopogtatni, amikor elkezdődik a Szövetség 
Éve. 

 
Isten áldásával: Andrew Pastore atya 

 

 

Levél a 2014 Csapattól 
 
 
Itt az idő! 
Az Ősszentély ajtaja kinyílik. 
 
Részletek Schönstatt Jubileumi Évének nemzetközi megnyitójáról, 2013. október 18-án. 
 
 
“Nagy örömmel indulunk el zarándoklatunkra szentélyedhez…” -- Schönstatt tagjai már 
három éve így imádkozzák a zarándokimát világszerte. Pár héten belül, 2013. október 18-án 
azt mondhatjuk: itt az idő! Zarándoklatunk végéhez közeledik. Az Ősszentélynél egy nagy 
ünnepség keretében nemzetközi családként nyitjuk meg a 2014-es Jubileumi Évet. Ki 
gondolta volna, hogy az égiek még egy jubileumi ajándékkal is kedveskednek nekünk ezen a 
napon? A Jubileumi Év kezdetét azzal az örömmel ünnepelhetjük, hogy nekünk ajándékozták 
az Ősszentélyt. 
 
 
Milyen részei lesznek a nyitóünnepségnek? 
A nagy zarándoklat 
Számtalan ország képviselői jönnek majd el Schönstattba. Azt képviselik, hogy a jubileum a 
forráshoz való visszatérést jelenti. Schönstatt nemzetköziségét több módon is 
megtapasztalhatjuk majd: az országok lobogóinak felvonulása, imák és énekek különböző 
nyelveken és tanúságtételek Schönstattról a különböző kultúrákban. Együtt mondunk hálát 
azért a “bőséges életért”, amely világszerte az 1914-es kezdetekből fakad. 
Stanislav Rylko kardinális jelenlétén keresztül, - aki a Világiak Pápai Tanácsának elnöke - 
Schönstatt jubileuma a Világegyház ünnepévé is válik. Ő fogja celebrálni a megnyitó 
szertartást. Rylko kardinálist a “Jubileumi Év első zarándokaként” üdvözöljük Schönstattban. 
Hiszen így ünnepeljük jubileumunkat az első naptól kezdve: egy nagy zarándoklattal a 
Háromszor Csodálatos Anya, Schönstatt Királynőjének és Úrnőjének szentélyéhez, amely 
2014. októberében éri el csúcspontját. 
 
Az Ősszentély ajtaja kitárul és szíveink még jobban megnyílnak. 
Az ószövetségi zarándok ezt kérdezi: “Ki mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat az ő szent 
helyén? Akinek a keze tiszta és ártatlan a szíve.” (Zsolt 24,3) Ebben a szellemben készülünk, 
így “tisztítjuk meg a szívünket” és tekintünk vissza az elmúlt 100 évre. 
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Ennek szimbólumaként Rylko kardinális a Jubileumi Év kezdetekor kitárja az Ősszentély 
kapuját. A szentély küszöbének átlépése különleges értelmet nyer: jelképezi elhatározásunkat, 
hogy élő szeretetszövetségben élünk, és munkálkodunk a szövetség kultúrájáért. Mutatja 
reményünket, hogy Mária szíve nyitva áll és minden egyes zarándok különleges 
kegyelmekkel gazdagodhat a Jubileumi Évben. 
A szentély kapujának kitárása emlékeztet bennünket, hogy minden szentély olyan, akár egy 
nyitott kapu, egy kérés Mária felé 1914. október 18-ának szellemében: gyere, telepedj le és 
dolgozz a közösségünkben! 
 
“Vigyétek a szeretetszövetség fényét a világba!” 
A szentélyben Kentenich atya alapításkor elhangzott szavaira figyelünk, és megújítjuk 
szeretetszövetségünket. A jubileumi fáklya, amelyet az alapítók kápolnájában gyújtunk meg, 
szimbolizálja a küldetésünket: “vigyétek el a világba a szeretetszövetség fényét!” Az öröm és 
a szeretetszövetség ajándékaiért és kegyelmeiért mondott hála éve. A megújulás éve és annak 
az időszaka, hogy a szeretetszövetség életünk alapjává váljon. 
 
“Viszlát 2014-ben!” 
Ezekel a szavakkal búcsúztak egymástól a fiatalok a 2005-ös Kölni Ifjúsági Világtalálkozó 
schönstatti előtalálkozóján. Ugyanebben a szellemben idén október 18-án mi is mondjuk: 
Viszlát 2014 október 18-áig! Viszlát a jövő évi nagy jubileumi ünnepségen! 
 
Együtt szeretnénk ünnepelni, így minden schönstattit várunk! 

- Vegyetek részt a megnyitó ünnepségen az Ősszentélynél, akár itt Schönstattban, akár 
otthon! 

- Az Ősszentéllyel egyesülve díszítsétek ki és nyissátok meg leányszentélyeitek, 
háziszentélyeitek és szívszentélyeitek kapuit! 

- Legyen a Jubileumi Év a személyes szeretetszövetségünk ünnepe! 
- Örüljünk együtt annak, hogy a Schönstatt Mozgalom újra felpezsdül! 

 
 
A nyitó ünnepség kezdete Schönstattban: 
19:30 Elmélkedés és a vendégek köszöntése (közvetítés: http://www.schoenstatt-tv.de) 
20:00 Nemzetközi nyitó ünnepség (közvetítés: http://www.ewtn.com/)  
21:30 A kegyelmi tőkét szimbolizáló cédulák elégetése 
22:00 A nyitott szentély éjszakája 
 
 
Letöltés: 
A schönstatti ünnepség szövegkönyve elérhető: www.schoentatt2014.org 

 

 

 

Az egyes országokból… Schönstatt élete Belgiumban 

 
A Schönstatt Mozgalom 25 évvel ezelőtt érkezett Belgiumba. A Háromszor Csodálatos 
Anyának minden bizonnyal különleges tervei vannak itt, mivel a mozgalom egészen 
egyedülálló módon fejlődött: Schönstatti atyák és nővérek nélkül, teljes egészében a családok 
munkájával. 
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Minden egészen csöndben kezdődött 1985-ben, amikor az első belga házaspár jelentkezett 
egy a német schönstatti családok által szervezett programra, amelyet Marie-Louise Becker 
vezetett, a  Schönstatti Világi Nők Kötelékének egy tagja. A házaspárhoz később más 
családok is csatlakoztak 1988-ban, akiket megragadott Schösntatt lelkisége, így 
megalapították a belga család-ligát. Ezt a 7 családot hosszú időn keresztül Sidney Fones atya 
támogatta, aki ezidőtájt a Schönstatt Atyákért felelt. 

Mielőtt hosszabb időre elutazott Dél-Amerikába, Sidney atya bátorította a családokat, hogy 
alapítsanak két új liga csoportot: egyet a családoknak és egyet az édesanyáknak. 

Nem sokkal ezután négy házaspár elhatározta, hogy csatlakozik a családok kötelékéhez. 
Sidney atya távozása után már nem támaszkodhattak újabb atya segítségére, így a portugál 
mozgalommal fűzték szorosabbra a kapcsolatot. Az ő buzdításukra alakult az első ifjúsági 
csoport 2008-ban, amit egy fiatal pároknak és két kamaszoknak (fiúknak és lányoknak) 
létrehozott csoport követett. Nem olyan régen pedig számos fiatal házaspár fejezte ki vágyát, 
hogy a megkezdjék felkészülésüket a szövetségi családokhoz való csatlakozáshoz. 

Mindezek eredményeként mostanra Belgiumban a schönstattiak száma nagyjából 100 fő. 

A mozgalom növekedésével egyre inkább érett a vágy, hogy valahol “gyökeret 
ereszthessünk”, hogy valahol “otthonunk legyen”. A kicsiny Schönstatt család forrón 
vágyakozik egy szentélyre és úgy érzi, hogy szüksége van egy Schönstatt atyára a további 
növekedéshez. Évek óta buzgón imádkozunk, hogy Mária fedje fel terveit, és küldjön 
eszközöket belgiumi Művéhez. 

A Szent Szűz részben már válaszolt is ezekre az imákra. Másfél évvel ezelőtt a Mozgalom 
belga vezetői találkoztak Hudsyn püspökkel, hogy bemutassák neki Schönstattot. Meghívták, 
hogy kísérjen el egy csapat fiatalt éves schönstatti utazásukra. Elfogadta a meghívást és 
különösen is megérintette a szeretetszövetség, amelyet négy fiatal kötött meg a Családok 
Szentélyében. Ez egy nagyon fontos pillanattá vált. 

Valamivel később Hudsyn püspök javasolt egy helyet, ahol Schönstatt gyökeret verhet 
Belgiumban. 

Ez pedig már meg is történt. A Schönstatt Család központja egy olyan épületben lesz, amely a 
Szentlélek Atyákhoz (CSSp) tartozik és Belgium szívében, Gentinnes városában található. Ez 
valóban egy gyönyörű hely (Schön Statt) egy fákkal övezett telken. A kápolnát már 
átalakították, így máris otthonossá vált. Milyen nagy öröm és ajándék! 

Az épületek komoly lehetőségeket tartogatnak, ami arra utal, hogy a Szűzanyának komoly 
tervei lehetnek Belgium számára… A Család vállalta, hogy gyakran gyűlik itt össze 
imádságra, hetente tartanak szentségimádást és minden 18-án szentmisét ünnepelnek közösen 
az egész Mozgalommal. Október 20-án ünnepli hivatalosan a belga Schönstatt Család a 
helyek felavatását, amelyet Hudsyn püspök vezet majd, és ekkor hívják meg ünnepélyesen a 
Szűzanyát, hogy telepedjen le a gyönyörű gentinnesi kápolnában. Az ünnepség teljesen 
nyitott, ez lesz az első lehetőség, hogy bemutassuk a Mozgalmat és felfedjük jelentőségét. 
Mindenkit szeretettel várunk itt, a Mozgalom vezetői pedig köszönetet mondanak azoknak is, 
akik imában emlékeznek meg róluk. 

Sylvie Jacquemin 

a belga mozgalom koordinátora 
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Híreink 

 

Látogassa meg honlapunkat (www.schoenstatt2014.org), és ismerkedjen meg az 
újdonságokkal: 

 
 

a 2014-es Zarándok Jegyek árai: 

http://www.schoenstatt2014.org/index.php?cID=474 

a Jubileumi Év Nemzetközi Megnyitója: 

http://www.schoenstatt2014.org/en/participation/opening-jubilee-year/ 

Már elérhetőek és megrendelhetőek 2014-es ajándéktárgyak a 2014 Irodából: 

http://www.schoenstatt2014.org/en/information/articles-available/ 

 
Sajtótájékoztató Schönstatt 100 évéről 

Pár nappal ezelőtt tartottak egy sajtótájékoztatót Schönstattban a Jubileumi Év részleteiről, 
valamint a Jubileumi Év októberében, Schönstattban szervezett Nemzetközi Megnyitójával 
kapcsolatos információkról. 

 
 

Kiadja: 

Andrew Pastore atya 

Schönstatt Nemzetközi Kommunikációs 
Iroda 2014 

Pater-Josef-Kentenich-Str.1 

56179 Vallendar 

Germany - Deutschland - Alemania - 
Németország 

E-Mail: info@schoenstatt2014.org 

Web: www.schoenstatt2014.org 

 

 

 

 

 

fordította: Kiss Ádám, Ther Tamás 

 

Kapcsolat: 

Stefan Strecker atya 

strecker@schoenstatt2014.org 

 

M. Luciane Machens nővér 

M.Luciane@schoenstatt2014.org 

 

Andrew Pastore atya 

fr.andrew@schoenstatt2014.org 

 

 


