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A Schönstatt Mozgalom csendben, észrevétlenül működik - úgy,
mint Mária Jézus életében - az egyház legfontosabb alapsejtjében.
a családban. A Nemzetközi Schönstatt Mozgalomnak nevezett mű
alapítója Kentenich József atya, aki 1914. október 18-án szere
tetszövetséget kötött a Szűzanyával. Kentenich atya életének célja
az egyház egészének megújítása, a papok, szerzetesek, férfiak, nők,
fiatalok és családok életének kereszténnyé tétele volt.

A családmozgalmat az egész mü alapjának és koronájának te
kintette. Kentenich atya meglátta a családokban, hogy "ami a vi
lágban kicsi, semmi, semmit nem számít, azt választotta ki Isten"
(IKor 1,28). Nevelői célkitűzése volt: "A tökéletes keresztény a
szabadságra jutott ember, akiben uralomra jutott a kegyelem,...
akiben harmonikusan kapcsolódik egymáshoz a természet és a
kegyelem, aki nem szolgája sem saját szenvedélyeinek, sem ko
runk elszemélytelenítőhatalmainak, aki képes irányítani magát és
rávésni a világra Krisztus képét. Új embert és új közösséget!"
(1912. október 27.)

Ez az új ember bensejében erős, független és eredeti személyi
séget hordoz, a házasság szentségében jelen lévő Jézust felismeri
és kegyelmeit felhasználva bevonja Ót az életébe. A házasság
szentsége "élő tabernákulum", mely a kereszténység Jézussal ed
dig meg nem élt csodálatos lehetőségét kínálja (amely például
nem a szerzetesközösségben, a templomi közösségben megélt hí
vő élet, hanem a házasságban, a családban gyökerező és kiterebé
Iyesedő, a házaspárt és a gyerekeket is formáló elmélyülés).

Az alapító nem elvont teológiai fejtegetésként, hanem gyakor
lati célként állítja elénk Máriát. "A Szűzanya példáját kell követ
nünk, mert ő az előképe és nevelője az új embemek." (Vö. Kol
3,9-10). Schönstatt a Szűzanyával kötött szeretetszövetség útja,
mely a kereszténység életre váltásának az útja, Az a nyitottság és
engedelmesség, mellyel Mária Isten hívását elfogadta, számunkra
is életfeladat. mely egyre inkább életformává válhat. A házasság
ban leginkább a házastársunk és a gyermekeink által fordul hoz
zánk Isten, aki számunkra gondolta ki őket. Akár öröm, akár bá
nat, szenvedés ér a társam által, Isten üzen nekem. Azt mondja,
hogy szeretlek, hogy szükségem van a szeretetedre, a csalódások
által növekedhetsz a szeretetben.

A Szűzanyát elfogadjuk nevelőnknek, mert ő Krisztus vonásait
akarja kialakítani mindegyikünkön; erős, szeretni és áldozatot hozni
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tudó személyiségekké akar nevelni bennünket. Gondoskodik házassá
gunk, családi életünk megszenteléséről, arról, hogy Fia újraszülethes
sen otthonainkban. E szövetség által otthonaink szentélyekké vál
nak, ahol "Mária kiárasztja kegyelmét, szent családokból álló orszá
got teremt, és szent családtagokat formál" - mondja Kentenich.

Az elmélyülést szolgáló évi családnapokon (egy hét) az egész
család részt vesz: amíg a szülők előadást hallgatnak vagy
egymással személyes beszélgetést folytatnak, addig segítő fiatalok
játszanak agyerekekkel.

Bár az évközbeni közösségí .munka" a szűk családban zajlik,
jó, ha a családok csoportokat (5-6 család), családszigeteket alkot
nak és itt támogatókra lelnek egymásban. A csoportok havonta
jönnek össze - a heti "összejövetel" a férjé és a feleségé - és
feldolgozzák a családnapok anyagát. Ez nem vita formájában tör
ténik. Mindenki arra figyel, ami a számára fontos. A többiek pe
dig tisztelettel tudomásul veszik azt.

Végezetül álljon itt két vallomás arról, hogyan él mindez a lel
kekben és az életben. Egy tizenhét éves lány így ír: "A Schönstatt
Családmozgalomban gyerekként az a nagy szeretetáram fogott
meg, ami a családnapokon indult el családunkban. A szentrnisén
nagyon tetszettek a rövid szentbeszédek, amelyek egy-egy mon
datban akupunktúraszerűen érintettek és erősítettek. Megértet
tem, hogy milyen fontos a mai keresztény számára, hogy önma
gát erős személyiséggé nevelje. Így nemcsak hogy helytáll a "Dal
lastól" visszhangzó lakótelepen. de átsugárzik rajta a bensőséges,

személyes istenkapcsolat, és így közvetít Isten és a megfáradt, a
hétköznapi tevékenységbe feledkezett környezete között. Ehhez
kapcsolódik, hogy a házasságra (mint ahogy a kispapok öt évig
készülnek hivatásukra) tudatos "előkészületi programot" nyújt ez
a lelkiség, amit a házasságban .múvészi" fokra lehet fejleszteni. A
legnagyobb dolog, amit Schönstatt-tól kaptam, hogy figyelmemet
Máriára irányította, akinek azóta is sokat köszönhetek."

Végezetül pedig egy feleség vallomása a mozgalom értelméről:
"Barátaink - akik elhívtak bennünket a családnapokra - hiteles
modellként igazoltak, hogy nem mesebeli álom a hétköznapok
megszentelése. Láttuk, hogy minden ügyüket, gondjukat a Szűz

anyával együtt oldják meg. Nincs kűlön világi-hétköznapi és kü
lön keresztény-vasárnapi életük. Az elmélet és a valóság gyönyö
rű összhangját érzékeltük a családnapok és barátaink élete között.

Az egyik ott kapott gondolat az elevenembe vágott: »A nehéz
ségekkel, csalódásokkal azt üzeni Isten, hogy szeress még jobban!
A házasságban a másik hibáinak elfogadása a szentté válás útja
és a kegyelmek forrása.« Ezt megfontolva döbbentünk rá - eskü
vőnk óta először -, hogy a házasság kimeríthetetlen eszköztára
az életszentség megvalósításának, melyhez segítséget nyújt a
szentség ereje. Azóta ezen a schönstatti úton - mely az Isten or
szágába vezető keskeny utak egyike - tanuljuk a szeretetet."
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