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Maio 2012

Estimados amigos do Santuário!

No Ano do Santuário, no dia primeiro de abril, a Família 
de Schoenstatt assumiu a administração e a pastoral do 
lugar de origem de nosso Movimento. Agradecemos a 
Deus por este inesperado presente. Até agora, esta tarefa 
e responsabilidade, estava nas mãos da comunidade 
dos Pallottinos, que são os proprietários do Santuário 
e da praça dos peregrinos. Padres e Irmãos pallottinos 
cuidavam por décadas o Santuário. Por isso estamos muito 
gratos a eles. Em maio, os Padres de Schoenstatt iniciarão, 
em nome da Família de Schoenstatt, as conversações 
sobre uma possível aquisição da braça dos romeiros ao 
lado do Santuário Original.

O novo diretor do Santuário é Padre Michael 
Marmann (Alemanha) e o casal Fellhofer (Austria) já 
iniciou os trabalhos em torno do Santuário.

Desde anos existe um grupo de Irmãs adoradoras 
de diversos países que se revisam em adoração.

A direção dos peregrinos, composta de uma 
equipe internacional, organiza encontros e horas de 
oração para pequenos grupos.

O conselho de administração do Santuário 
Original se encontrará periodicamente para 
coordenar as tarefas e tomar as devidas decisões.

Todos nós podemos nos entender como cooperadores da 
Mãe de Deus no Santuário Original. Nosso Santuário vive 
dos peregrinos, de sua fé e de suas contribuições espirituais 
que colocam e oferecem no Santuário. Assim entendemos 
o nada sem nós, nada sem vós. Quem mora nas redondezas 
de Coblença pode ajudar também nas coisas práticas, 
por exemplo na liturgia e serviços diversos. Para isto 
pode se dirigir diretamente ao diretor do Santuário. Mas 
necessitamos também um círculo de amigos e benfeitores 
que sustentam o Santuário economicamente. 

Neste ano de 2012 teremos uma despesa de mais ou 
meno 180.000 € que se soma com os seguintes gastos: 
aluguel para os Pallottinos, despesas da sacristia, salários 
do pessoal, manutenção do terreno, compras necessárias. 
Estamos gratos por cada contribuição espontânea ou 
periódica.

Para garantir uma segurança económica, queremos 
fundar um círculo internacional de manutenção 
que se encarrega disso. Este, com base internacional, se 
responsabiliza pelas contribuições regulares, os cuidados 
diversos e a pastoral em torno do Santuário.

Você pode ser membro do círculo internacional de 
manutenção, contribuindo com 100 € por anos (países 
da comunidade europeia), ou 100 US $ (outros países).

Os membros receberão regularmente uma informação e 
um impulso espiritual pelo diretor. Sr. Fellhofer assumirá, 
este ano, a administração do círculo de manutenção do 
Santuário.

No Ano do Santuário sinto novamente como o Santuário 
Original é nosso centro comum. Nós formamos, por meio 
da Aliança de Amor com Maria, fonte do nosso Movimento, 
uma única família, tanto faz a que comunidade ou grupo 
pertencemos. Unidos no Santuário somos cada vez mais 
família para o segundo centenário da história do nosso 
Movimento de Schoenstatt.

Pe. Heinrich Walter, Presidente da Presidência internacional


