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" Te vagy a mi Atyánk,  

mert mi Krisztusban a Te gyermekeid vagyunk." 
Kentenich atya 
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Reggeli ima1 

 

Mi Atyánk! Igen, Te vagy a mi Atyánk, Te 

vagy a mi közös Atyánk. Amikor ezt mon-

dom: "mi", akkor nem az egész egyházat és 

a világot értem alatta, hanem azokat az em-

bereket, akikkel együtt úton vagyok. A fér-

jemre gondolok, a feleségemre és a gyerme-

keimre. És azt mondom: Te vagy a mi 

Atyánk. A plébánosunkra gondolok, és 

azokra, akik vasárnap velem együtt ott van-

nak a misén, és azokra is, akik nincsenek ott. 

És azt mondom: Te vagy a mi Atyánk. 

Te vagy a mi Atyánk, mert mi Krisztusban a 

Te gyermekeid vagyunk. A Te gondolataid-

ban mi összetartozunk. Ezért ennek a napnak a reggelén egy határozott igent mondok rájuk. ... Szeretném újra 

megtanulni, mit jelent másokkal úton lenni. ... A közösségben Krisztus különlegesen szívesen van jelen. En-

gedd, hogy ma egy kicsit jobban megértsem és gyakoroljam is ezt az újfajta kapcsolatot.   

Drága Szűzanya, újra neked szentelem magam. Rád bízom magamat. Mivel már tudom, mennyire szereted, ha 

teljesen Neked és az Úrnak ajándékozom magamat, ezért most szeretném ezt tenni. ... Ámen.  

P. Kentenich 

                                                
1 P. Beller Tilmann: 2000 - AZ ÚJ KEZDET. Egy út Kentenich atyával. Családok a Családért Egyesület, Óbudavár, 2013, 32. old. 
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A következő oldalakon közzé tesszük  

A Szent Magyar Királyi Családról elnevezett Családakadémia Schönstatt Óbudavár Egyesület  

egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
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Hírek, hirdetmények 

"Meg vagyok győződve arról, hogy ha 
mindannyian összefogunk, akkor valami 

igazán használhatót fogunk létrehozni."  
(Kentenich atya) 

Kedves Szervező és 
Előadó házaspárok! 

Hírlevelünk esemény naptárának teljessé-
ge érdekében arra kérünk Benneteket, 

hogy e-mail-ben jelezzétek felénk, ha vol-

tatok valahol előadni, vagy ilyet terveztek. 
 

A következő adatokat kérjük jelezni: 

Az esemény időpontja 

Előadó 

Előadás címe 

Szervező 

Helyszín (település) 

Az esemény rövid leírása (pl.: jegyesoktatás, házas 

hittan) 

 

Köszönjük munkátokat! 

 
Szeretettel:  

Marika és Zoli 
feherzoltan67@t-online.hu 

 

50-74. hírlevelek letölthetők: 

http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html 
 

 

Az első magyar szent család:  
Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre 

mailto:feherzoltan67@t-online.hu
http://csaladok.schoenstatt.hu/hirlevel.html
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