
 
 

Egy férfi felfedezi hivatását, amiért mindent kockára tesz. Felépít egy mozgalmat, beszélgetéseket 
folytat sokakkal, ösztönzi az embereket, hogy szervezzenek közösségeket, és kapcsolatot tart ezekkel. 
Munkatársakat képez, nagy és fárasztó utazásokra vállalkozik; üldöztetést szenved, de mégsem 
hagyja magát legyőzni. 
Ebben a mozgalomban emberek egy csoportja különösen is jól megérti őt, tovább viszik szívügyét, 
számíthat rájuk. Ez az ő „kedvenc csapata”.  
Egyik levelében éppen ennek a közösségnek írja: „Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, 
örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!“ (Fil 4,1) 
 
Kedves Schönstatt családom, ez a férfi a mindegyikünk által ismert Szent Pál apostol, aki kedvenc 
közösségének írta ezeket a sorokat Filippibe.  
 
Van Kentenich atyának egy írása, melyben Szent Pálhoz hasonlóan fogalmaz: 
 
“Ti vagytok az élő koronám.“ 
 
Szeretném meghívni Önöket, hogy ebben az évben olvassuk Schönstatt-mozgalmunkban Szent Pálnak 
és Kentenich atyának e szavait.  
Azon dolgozunk és imádkozunk, hogy mindnyájan jól megértsük és meghalljuk, mire hív az Isten. Van 
a fiataljaink között „egy csapat”, akiket Isten a megszentelt életre hívott. 
 
Közülük Lőw Gergely papszentelése előtt állunk. A papszentelést 2020. június 13-ra tervezték, 
reméljük a járványhelyzet miatt nem kell későbbre halasztani. Arra hívok mindenkit, aki szeretne részt 
venni, hogy tartsunk kilenc hetes „odaadott élet“ kilencedet. Foglaljuk bele ebbe az összes hivatást és 
különösen is mindenkit, aki a Korona vírus miatt szükséget szenved.   
 
Gergely papszenteléséig tartó kilenc hét mindegyikén küldünk néhány gondolatot, imát. Hívom 
Önöket, hogy adjunk hálát minden fiatalunkért, akik a hivatásnak ezt az útját járják, és erősítsük őket 
imáinkkal. Egyúttal arra is hívom Önöket, hogy imádkozzunk, hogy a fiataljaink meghallhassák Isten 
hívó szavát.   
 



Van egy erre alkalmas kis ima Kentenich atya Égfelé imakönyvének reggeli imájában: 
 
„Küldesz majd olyan hivatásokat nekünk,   
kik országodért adják magukat velünk, 
munkát küldesz, gazdag áldást, 
aléltságunkhoz teszed mindenhatóságod“  
  
Helyezzük e kérésünket a feltámadt Jézus szívére és az Élet királynője, a „CORONAmater” szívére. 
Szívből jövő szeretettel üdvözlöm Önöket, 
 

Gertrud-Maria nővérük 
Kahlenberg, 2020. április 20. 

 


