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Helló!
Vannak problémáid, amelyek szomorúvá tesznek,
például nehézségek az iskolában vagy otthon, szülőkkel vagy testvérekkel, barátokkal vagy rokonokkal?
Aggódsz, ha nem érzed jól magad, vagy mások, akiket szeretsz, betegek?
Kentenich atya is átélt nehéz helyzeteket. Nyolc évesen odaajándékozta és rendelkezésére bocsátotta
magát a kedves Szűzanyának. Máriába, az égi édesanyába helyezte teljes bizalmát és ő soha sem hagyta cserben. Biztos kézzel vezette végig egész életében
minden nehézség és próbatétel közepette.
Később papként sok fiatalért hordozott felelősséget.
Nem nyugodott addig, amíg mindannyian rá nem
bízták magukat a Szűzanyára, mivel saját tapasztalatából tudta: Akkor minden jó lesz.
Ha nagy és kis kéréseiddel hozzá fordulsz, Kentenich
atya úgy mond „kézen fog” és veled megy a Szűzanyához. Ő biztosan segíteni fog, ha az jó neked.
Ha a kívánságod nem úgy teljesül, mint ahogyan azt
te elképzelted, mivel az ártott volna neked, akkor a

 Fénykép Kentenich atyáról mint elsőáldozó
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Szűzanya segít, hogy mégis boldog és elégedett legyél,
megértsd és higgy Isten atyai szeretetében.
Ennek a füzetnek a végén néhány történetet találsz gyerekektől, akik bajukban segítséget kaptak
Kentenich atyától. Ösztönözzön és biztasson bizalomra, Kentenich atya felé fordulásra.
„Kentenich atyához megyek” – így szól a címe ennek a
füzetnek. Fordulj te is kéréseiddel és aggodalmaiddal
hozzá és ő meg fog érteni. Imádkozz nagy bizalommal a következő kilenc napon a segítségéért és átfogod azt élni!

Így imádkozhatod a kilencedet:
Mind a kilenc napon az „Ima minden napra” című
imával kezdesz. Utána elimádkozod a soron következő fejezetet az 1. naptól a 9. napig, este következik az
„Ima minden estére”.
Ha velünk együtt Kentenich atya szentté avatásáért
szeretnél imádkozni, minden nap elimádkozhatod az
imát a 33. oldalon.
Kentenich atya meg fog jutalmazni érte és segíteni
fog a gondjaidban.
8

Ima minden napra
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Kedves Szűzanya!
Te tudod milyen nehezemre esik, hogy minden gondolatommal az imánál legyek. Gyakran kívülről megtanult imákat mondok és nem is tudom pontosan
mit imádkozom.
Ma Hozzád fordulok. Kérlek add, hogy felismerjem,
hogy mit kíván tőlem Isten. Tégy erőssé, hogy Isten
akaratát teljesítsem, akkor is, ha valami nehezet vagy
kellemetlent kér tőlem. Adj nagy szeretet Feléd és Fiadhoz és a Mennyei Atyához. Ámen.
Neked akarom ajándékozni magamat a következő imával:
Úrnőm és Anyám! Egészen fölajánlom magamat Neked. Odaadásom tanúsítására ma Neked
szentelem szememet, fülemet, számat, szívemet
és egész lényemet. Mivel tehát a Tied vagyok, jó
Anyám, őrizz meg engem és oltalmazz, mint birtokodat és tulajdonodat. Ámen.
10

Ez az ima, amit „kis szentelésnek” is neveznek, ez egy
megállapodás barátok között: Én teszek érted valamit, te teszel értem valamit, megegyeztünk! Kezet adnak egymásnak; a barátságszövetség megköttetett.
Ha mi a kedves Szűzanyának odaígérjük, „ajándékozzuk” magunkat, Ő pedig megóv és megvéd, ez szintén
egy megállapodás. Tehát szövetséget kötünk a Szűzanyával. Mivel ő szeret minket és mi is szeretjük Őt,
vagy legalábbis szeretni szeretnénk, ezt a szövetséget
„Szeretetszövetségnek” nevezzük. A Szűzanya ehhez a
szövetséghez mindig hű marad. Ebben biztosak lehetünk.
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Ima minden estére
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves Mennyei Atya!
Köszönöm Neked, hogy egész nap vigyáztál rám. Jó
akartam ma lenni és ezen elhatározásomat meg akartam tartani. Te tudod, hogy mennyire sikerült. Sajnálom, hogy nem okoztam mindig örömet Neked. Holnap jobban szeretném csinálni. Védelmezz engem és
a teljes családunkat ezen az éjszakán. Segíts nekem és
hallgasd meg kéréseimet, mivel Kentenich atya olyan
sok örömet okozott és jót tett Neked.
Ha nem hallgatsz meg, mert tudod, hogy kérésem
nem tenne boldoggá engem és Hozzád, Istenem nem
visz közelebb, úgy mégis szeretni és továbbra is bizalommal imádkozni akarok Hozzád. Add meg hozzá
az erőt és a kitartást.
Gondoskodj róla, hogy Kentenich atyát mihamarabb
szentként tisztelhessük és az egész egyházban és a világban megismerhessék.
Kedves Szűzanya! Kérlek Téged, védj meg engem és
mindenkit, akit szeretek ezen az éjszakán!
Kisdedével Szűzanyánk, szent áldását adja ránk! Ámen.



Fénykép: Schönstatt kegyképe
Háromszor Csodálatos Anya, Schönstatt Királynője és Győztese
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1. nap
Kedves Szűzanya!
Ha nézem a képet, az az érzésem, hogy Kentenich
atya a hallgatóinak valami örömteli dolgot mesél. Talán ezt mondja: Ajándékozzátok magatokat minden
aggodalmatokkal a kedves Szűzanyának, ő mindent
jóra fordít. Igen, kedves Szűzanya, én is ezt akarom
tenni. Ámen.

Fogadalmam:
Reggel és este is elmondom: Hozzád tartozom, minden aggodalmamat a kezedbe helyezem.

Ima
Mária!
Hatalmadra, jóságodra építek,
gyermekszívvel, bizalommal mély hittel.
Benned Anyám és Szent Fiadban hiszek vakon,
bizalmamat mindörökre Nektek adom.
Ámen.
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2. nap
Kedves Háromszor Csodálatos Anya,
Schönstatt Királynője és Győztese!
Egy képet nézek, amely a szentélyed belsejét mutatja
Schönstatt hegyén. Gyermekek érkeztek a szentélyhez
és Kentenich atya beszél velük. Vajon vár valamit a
gyerekektől? – Egy választ? – Egy jó cselekedetet?
Talán ezt várja tőlem is. Ma segíthetnék édesanyámnak vagy az iskolai feladataimat jól és rendesen
megcsinálhatnám, vagy … – Igen, ki akarok valamit
gondolni és meg is tenni azt, hogy Neked, kedves
Szűzanya, ezzel örömet okozzak. Ámen.

Fogadalmam:
Gondolatban meglátogatom Szentélyedet és felajánlom adományom a kéréssel: Szűzanya, segíts nekem! Ámen.
Ima
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van
Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és
áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk
óráján. Ámen.
17

3. nap
Kedves Mennyei Atya!
Hallgass meg úgy, mint ahogyan Kentenich atya a
fényképen a gyerekeket meghallgatja; mivel nagy bajban vagyok. Minden aggodalmamat Kentenich atya
kezébe helyezem, hogy elvigye Hozzád kéréseimet; mivel ő előbb talál meghallgatásra mint én. E lányokhoz
hasonlóan, én is örülök, hogy Kentenich atyát nekünk
ajándékoztad. Mióta Nálad él, ő lett a mi közbenjárónk. Köszönöm! Ámen.

Fogadalmam:
Mennyei Atya, ma három jócselekedetet ajándékozok neked.
Ima
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
18
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4. nap
Kedves Mennyei Atya!
Kentenich atya – mint ahogyan ez a kép is mutatja –
nagyon áhítatosan, összeszedetten és bizalomteljesen
imádkozott. Az óhajaidra figyelt, amiket hűségesen
teljesített és Téged a példaszerű életével megörvendeztetett.
Én is szívesen imádkoznék mindig áhítatosan és okoznék örömet Neked, azonban egyszerűen nem akar
sikerülni. Talán ezért küldted nekem ezt a nagy nehézséget, hogy jobban igyekezzek. Segíts nekem, hogy
sikerüljön és hogy naponta újra kezdjem ezt a törekvést. Ámen.

Fogadalmam:
Az imát nagy áhítattal akarom mondani:
Mennyei Atyám, szeretlek és szeretnélek megörvendeztetni!

Ima
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
20
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5. nap
Kedves Üdvözítő, Jézus Krisztus!
Amikor Kentenich atya a szent misét ünnepelte, gondolataival és szívével teljesen Istennél volt. Tudta,
hogy nincs értékesebb, mint a szentmise-áldozat.
Jézus, minden másodpercben – valahol a világban –
átváltoztatod a kenyeret és a bort a testeddé és véreddé és megújítod életáldozatod a kereszten. Mindig
mellettünk vagy és közöttünk laksz a szentélyben. Te
ismered a nehézségemet és segítesz nekem, ha a javamat szolgálja. Ámen.

Fogadalmam:
Ma Irántad való szeretetből valami szépről le akarok mondani. Ezt az áldozatot Neked akarom ajándékozni. Talán teljesíteni tudod a nagy kérésemet.
Ima
Üdvözítő, köszöntelek
Te pedig áldj meg!
Áldott legyen Jézus Krisztus,
mindörökké. Ámen.
23

24

6. nap
Kedves Szűzanya!
A képet nézve felismerem, hogy Kentenich atya valakire rámosolyog. Úgy hallottam, hogy ő minden emberhez jó és barátságos volt.
Én nem tudok mindig így tenni. Segíts nekem ebben,
kedves Szűzanya. Ámen.

Fogadalmam:
Valakihez, akit nem kedvelek, ma barátságos akarok lenni;
szeretnék valamit adni vagy segíteni neki. Ezt akarom Neked
ajándékozni. Talán teljesíteni tudod a nagy kérésemet.

Ima
Mária!
Add, hogy Hozzád hasonlóvá váljunk,
a világban példád szerint járjunk,
jósággal, erősen, szelíden, szerényen,
örömmel, szeretettel, békével.
Általunk élj világunkban, szívekben,
hogy az Krisztust befogadni kész legyen.
25

7. nap
Kedves Mennyei Atya!
Sajnálom, hogy nem beszélhetek Veled telefonon.
Kentenich atya Veled van a mennyben. Vele már
gyakran „telefonáltam”, neki elmondtam kéréseimet.
Nem tudnál engem, az ő közbenjárására, meghallgatni?
De talán jobb nekem, ha nem hallgatod meg kérésemet. Te tudod, hogy mi jó igazán nekem! Ámen.
Fogadalmam:
Szeretnék másokat jobban meghallgatni és barátságosabb
lenni hozzájuk. Talán segíthetek is ma valakinek.
Ima
Tudom, hogy atyám vagy,
Akinek kezeiben biztonságban vagyok.
Nem akarom kérdezni, hogy s mint vezetsz,
Követni akarlak aggodalom nélkül.
És ha kezembe adod életemet,
hogy önmagam irányítsam,
akkor gyermeki bizalommal
csak a Te kezedbe adom vissza. Ámen.
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8. nap
Kedves Üdvözítő, Jézus Krisztus!
Te úgy akarod, hogy a Szentatya Romában mint a Te
helytartód gondoskodjon rólunk és mutassa az utat,
hogy egyszer majd örökre Veled lehessünk a mennyben. A keresztségben szövetséget kötöttünk Veled és
felvételt nyertünk szent egyházadba. Kentenich atya
a Szűzanyával kötött Szeretetszövetség által nekünk
ajándékozta a kápolnácskát Schönstattban. Ez segít
nekünk abban, hogy a keresztségi szövetséget jobban
és könnyebben megélhessük. Kedves Istenem, sajnálom, hogy nem eléggé igyekeztem eddigi életemben
a Veled kötött szövetséget megvalósítani, hogy rideg,
illetlen, gyáva voltam. Ámen.

Fogadalmam:
Igyekszem, hogy jó legyek és megvallom a hitemet talán azáltal, hogy étkezés előtt és után asztali imát mondok, vagy
szentelt vízzel keresztet vetek, mielőtt kimegyek a házadból,
a templomból.
Ima
Mindig szilárd legyen keresztségem, az egyházhoz
akarok tartozni. Azt akarom, hogy mindig hívő
és a tanítását követő legyek. Köszönet az Úrnak,
aki kegyelemből meghívott egyházába; soha nem
akarom elhagyni! Ámen.
28
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9. nap
Kedves Szűzanya!
Kentenich atya nagyon gyakran beszélt arról, hogy a
Mennyei Atya minket, embereket szeret és boldoggá
akar tenni. Ha valaki Kentenich atyához jött és kételkedett ebben, ő segített neki megérteni, hogyan
szeret Isten minden egyes embert és hogyan irányítja
még ma is a világot.
Segíts nekem is, ha nem is olyan nagyon tudok Isten
szeretetében hinni az életemben és a világ történéseiben, mivel némely történések olyan érthetetlenek.
Olykor úgy gondolom, Isten nem szeret engem és
nem akar segíteni nekem. Kérdezem, miért nem akadályozza meg, hogy olyan sok nyomorúság és szenvedés, szerencsétlenség és baj történjen? Ámen.
Fogadalmam:
Imádkozom ma valakiért, aki már nem tud hinni, hogy újra
bízzon és szeresse Istent.
Ima
Hiszek Isten-atyámban, aki teremtett. Hiszek Jézus Krisztusban, aki kegyelemből megszabadít, és
a Szentlélekben, a Gondviselésben, amely megszentel és felszentel, és az örök életben Isten dicsőségében. Ámen.
30
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Ki volt Kentenich atya?
Kentenich atya 1885. november 18-án született
Gymnichben Köln mellett. 1968. szeptember 15-én
halt meg egy szent élet után, a Schönstatt-hegy Szentháromság templomában közvetlenül a megtartott
szentmise után.
Azon a helyen, ahol meghalt, ott is van a sírja. Ehhez
a sírhoz minden évben emberek ezrei zarándokolnak.
Bíznak Istennél való közbenjárásában. Már sokan
kaptak imádsága által segítséget bajukban.

Kentenich atya áldást ad

32
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Ima Kentenich atya
szentté avatásáért
Örök háromságos egy Isten!
Hozzád és a szent egyházadhoz való szeretetből
Kentenich atya mindig a Te akaratodat akarta teljesíteni és az embereket Számodra megnyerni. Add
meg neki Mária, Háromszor Csodálatos Anya és
Schönstatt Királynője, amit nekem kér, és ajándékozd
neki az oltár tiszteletét, hogy még áldásosabban tudjon tovább munkálkodni Érted és földi birodalmadért. Ámen.

 Fénykép: Kentenich atya sírhelye Schönstattban; ott halt meg 1968.
szeptember 15-én és 1968. szeptember 20-án temették el.
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Köszönöm, kedves Kentenich atya!
Nem buktam meg
Különösen nagy hálával tartozom Kentenich atyának. Az iskolában a jegyeim eléggé ingatagak voltak,
annyira hogy a bukás fenyegetett. Mivel édesanyám
már gyakran mesélt Kentenich atya közbenjárásáról,
elimádkoztam egy kilencedet hozzá. Végül mégis minden jól sikerült, felsőbb osztályba léphettem. Máskor is megtapasztalhattam segítségét és megígértem
neki, hogy nyilvánosságra hozom.
M.
Gyakori segítség
Én is köszönöm Kentenich atyának, hogy az iskolában és más kérésekben gyakran segített.
Tamás
Köszönöm
Kentenich atya nekem is gyakran segített és köszönöm neki.
Márk
Jobb mint gondoltam
Mivel az osztályunk több vizsga előtt állt, Kentenich
atyához fordultam egy kilenceddel. Minden vizsgán
jobban teljesítettem, mint ami elvárt volt. – Egy három napos imádság során több kérdés megoldódott,
amelyek régóta foglalkoztattak és amelyekre korábban egyszerűen semmilyen választ sem találtam.
Teljes szívből köszönöm az atyának és a kedves Szűzanyának.
Angéla
36

Feltűnő segítség
Szívből köszönöm Kentenich atyának a feltűnő segítségéért, amit egy nehéz iskolaváltás és több iskolai
dolgozat során megtapasztalhattam. Kentenich atya
minden esetben segített nekem. Szívből köszönöm.
X.
Mindig segít
Én is teljes szívemből hálás vagyok Kentenich atyának. Már gyakran segített az iskolában és otthon. Szívesen kérem Kentenich atya segítségét; mivel amikor
hozzáfordulok, segít nekem. Tudom, hogy a Szűzanya
és Jézus szívesen segítenek, ha Kentenich atya valamit
kér.
Regina
Olyan mint egy „csoda”
Minden reggel kiskeresztet rajzolok édesapám homlokára és kérem Kentenich atyát hogy védelmezze. Egy
napon későn ért haza. Teljesen elfehéredett az arca.
Utána elmesélte nekünk, hogy majdnem nagy balesete volt. Hogyan jött ki belőle, ő maga sem tudja.
„Egy csoda, hogy nem lett semmi bajom” – mondta.
Én tudom, ki védte meg az édesapámat: Kentenich
atya. Nagyon szeretem. Már gyakran segített nekem.
Remélem ez a meghallgatás segítségére lesz a mihamarabbi szentté avatásának.
Klaudia
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Az ellopott kerékpár megkerülése
Egy napon reggel elindultam kerékpárral hittanórára
és letettem a templom előtt. Az óra után mikor kijöttünk, eltűnt a kerékpárom. Nagy volt az ijedségem.
A szüleimtől is féltem, mivel a kerékpár elég új volt.
Az iskolában sírva meséltem el a tanárnőnknek. Ezt
mondta: „Kentenich atyához kell imádkoznunk. Biztosan segít.” Azonnal imádkoztunk hozzá és kértük
az ellopott kerékpár megkerülését. Délután elmentem a helyre, ahol reggel leraktam és utána elvesztettem. Nem hittem a szemeimnek – valóban ott állt a
kerékpárom. A tanárnőm, akinek ezt másnap reggel
elmeséltem együtt örült velem és ezt mondta: „Egy
kis üzletet kötöttem Kentenich atyával és megígértem
egy kis adományt a Burundiban lévő gyerekeknek, ha
az ellopott kerékpárt előkeríti.” – Ezáltal szeretném
Kentenich atyának megköszönni. Köszönetként elmegyek a plébániatemplomunkba és elmondok egy rózsafüzért a Burundiban lévő gyermekekért.
Kurt
Újra teljesen egészséges
Amikor a nagybátyám és a nagynéném a fiaikat vitték
haza, megtörtént a nagy szerencsétlenség. A nagybátyám neki ment egy tehervonatnak, amely a kavicsbányából jött. A rokonaim kirepültek a kocsiból. A
nagynéném eltörte mindkét lábát, a nagybátyám bokáját és a kis unokafivérem egy dupla koponyaalapi
törést kapott. Mindenki aggódott miattuk. Ekkor a
nagymama magához hívott minket és elkezdtünk ki38

lencedet imádkozni. Nemsokára jobban lett az unokatestvérem. Mindannyian hiszünk Kentenich atya
segítségében. A nagybátyám nem engedett belőle és
a családi napon velem és a nagymamával elmentünk
Schönstattba, hogy megköszönjük Kentenich atyának
a segítségét. Az unokafivérem újra teljesen egészséges
lett. A nagynéném és a nagybátyám szintúgy. Kérem
megjelentetését.
Angéla
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