
2020. április 2. 

 

Kedves Magyar Schönstatt Mozgalom, 

 

Ma – szentélyünk szentelésének 

évfordulóján – a koronavírus-járvány 

kellős közepén, röviddel a nagyhét 

előtt szeretnék Önöknek egy rövid 

levelet írni.  

 

Mit tesznek Önök, ha kilátástalan 

helyzetbe kerülnek? 

Sokan szitkozódnak, mások sírnak, 

bűnbakot keresnek, egyesek 

elkeserednek és feladják…  

Mit tett Kentenich atya a kilátástalan 

helyzetekben?  

 

Kentenich atya 1916-ban ezt írta a fronton harcoló fiatal Josef Fischernek:  

„Igen, a háború ön számára – nemcsak külsőleg, hanem bensőleg is – egy zarándoklatot jelentett a 

Szűzanyához. Van-e jobb módja annak, hogy az itt elültetett magokat növekedésre, teljes beérésre 

késztessük, és ezáltal önnek a legjobb és legbiztosabb garanciát adjuk a későbbi üdvös tevékenykedéshez és 

a megsokszorozott mennyei dicsőséghez? Nem hiszem.” (1916. április 11.) 

 

A háború – egy ilyen szörnyűség, mint a háború – „egy zarándoklat a Szűzanyához”? 

 

Amikor Kentenich atyának a koncentrációs táborban sok rabtársával együtt fagyban és hőségben órákon át a 

gyülekezőtéren kellett állnia, halkan azt súgta a Szűzanyának: „Anyám, köszöntelek Téged, Te is köszönts 

engem.” 

 

A két világháború közötti időről mesélik, hogy – amikor Kentenich atyától valaki tanácsot kért – gyakran az 

órája fedelére pillantott, ami Krisztus arcát ábrázolta. A vele való párbeszéd során választ kapott. 

 

Kilátástalan helyzetekben Kentenich atya Krisztus tekintetével kereste a szemkontaktust, és a Szűzanyával, 

Édesanyjával és Királynőjével kereste a párbeszédet. Engedjük, hogy meghívjon minket, hogy ugyanígy 

cselekedjünk. 

 

Isten a nehézségeket nem akadályozza meg, a koronavírus-járványt sem. De itt van velünk. Mindenen 

átvezet minket – mint Krisztust a kereszten. Ha rápillantunk, akkor válaszokat kaphatunk. Ez most egy 

egészen különleges nagyhét lesz – és egy egészen különleges húsvét. 

 

Imádkozzunk egymásért, hogy megértsünk valami újat. Isten itt 

van. 

Imádkozzunk egymásért, hogy ne váljunk bizonytalanná és 

depresszióssá, hanem tanuljunk meg újra és még mélyebben 

bízni Istenben. 

„Urunk, meg akarsz halni újból, mert minket romlás fenyeget 

váratlanul, udvarlással keresed a megdicsőülés örököseit? 

Nézd, ím, a Tieid seregét, a tisztákét és kicsinyekét, tedd őket 

kegyesen eggyé magaddal, jelenj meg újból a világnak.” 

(Égfelé, 169. o.) 

 

Maradjunk közel az Úrhoz és az ő Édesanyjához ebben a nagyböjti és húsvéti időben. Bízunk benne, hogy 

ebben a helyzetben nem csúszik ki a talaj a lábunk alól… Közben keressük Krisztus pillantását. Közben 

érintsük meg a kedves Szűzanya szívét: Anyám, köszöntelek Téged, Te is köszönts engem. 



 

Ez az időszak kihívásokat és lehetőségeket is kínál. Családjaink közül néhányan így élik ezt meg:  

„A jelen helyzetben egyelőre keressük a Jó Isten üzenetét, bár az nyilvánvaló, hogy lelassulás van, itthonlét, 

rendrakás és digitális fejlődés. Befelé fordulás, zenehallgatás, könyvek és klasszikus filmek. A neten 

fantasztikus mennyiségű mise és beszéd elérhetővé vált, a csend igényünk megnőtt. Válogatunk és tervet 

készítünk.” 

 

„Most próbálunk vigyázni a szülőkre, gyerekekre, egymásra. Még nem tudjuk, hogyan végződik ez a helyzet, 

de bízunk a Jóisten gondviselő szeretetében, hogy ebből a helyzetből is kihozza nekünk a legjobbat.” 

 

„Remélem, hogy egész családunknak javára válik majd ez a helyzet kinek így, kinek úgy. És azt is remélem, 

hogy ha mindez elmúlik, akkor nem onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk, hanem egy kicsit egyszerűbbek, 

jobbak leszünk.” 

 

„Nagyon drukkolunk a világnak, hogy az a sok nehézség, szenvedés, ami most van és történik, mindaz ne 

maradjon pozitív hatás nélkül. Meg vagyunk győződve, hogy ez az egész mizéria kegyelem, azért, hogy minél 

többen térjenek vissza a mennyei Atyához.” 

 

Kedves Schönstatt Családom, szeretném Önöket 

meghívni, hogy ez a nagyböjti és húsvéti időszak 

mindannyiunk számára váljon zarándoklattá a 

Mennyei Atyához, zarándoklattá a Szűzanyához. 

Két és fél évvel ezelőtt a Szűzanyát az Élet 

Királynőjévé koronáztuk. 

 

Szeretnénk Önöket meghívni, hogy újítsuk meg a 

koronázást, és húsvét utáni szerdán, 2020. április 

15-én kapcsolódjunk ahhoz a koronázáshoz, 

melynek során a nemzetközi Schönstatt Család a 

Szűzanyát „Korona-Anyává” koronázza ebben a 

világméretű krízishelyzetben. Ezzel kifejezhetjük a 

Szűzanya iránti bizalmunkat, önfelajánlásunkat, 

szolgálatkészségünket egységben a nemzetközi 

Schönstatt közösséggel. 

 

„Ne féljetek!” – ezt mondta Jézus az apostoloknak a 

Tábor-hegyen. „Ne féljetek!” – ez volt Szent II. 

János Pál pápa fő üzenete is, aki 2005. április 2-án, 

szentélyünk szentelésének napján tért haza Mennyei 

Atyánkhoz.  

 

Ne féljetek és bízzatok az Élet Királynőjének hathatós erejében! 

 

Szeretettel meghívjuk Önöket egy kis online ünneplésre 2020. április 15-én 19 órára 

(http://csaladok.schoenstatt.hu/apr15), és azt követően a nemzetközi koronázási ünnepre az ősszentélybe 

20:30 órára (https://hu.schoenstatt-int.com/). A program részleteiről később még küldünk tájékoztatást. 

 

A KorSó házaspárokkal együtt teljes szívemből mély és áldott húsvéti ünnepet kívánok Önöknek, és egy 

igazi találkozást az Úrral.  

 

Szívemben összekapcsolódva Önökkel,  

 

Gertrúd-Mária nővér 
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