
Koronázás, 2020. április 15 
Ünneplés az ős-szentélyben 

 
Dal: María luz de esperanza ( Mária remény fénye) (ES / DE / EN) 
 
Kedves Testvérek a Szeretetszövetségben! Ma lélekben összegyűlünk a világ minden részéből,  
Háromszor Csodálatos Anyánk,  Schönstatt királynője körül. 
 
(Kis zászlókat helyeznek a szentély oltárára ) 
 
 Összegyűlünk háziszentélyeinkből, és házainkból, ahol MTA-kép van. Ebben a 
pillanatban megéljük, hogy az ősszentély mennyire találkozóhely, olyan ház, ahol Anyánk és 
Királynőnk körül gyűlünk össze, olyan ház, ahol hálát és odaadást tapasztalhatunk meg. 
 
 Ma szeretnénk újra kifejezni szeretetünket és bizalmukat Anyánk, győzedelmes 
Királynőnk  iránt. Ő Királynő, ő a Királynőnk! Ezért újra neki ajándékozzuk a koronát. 
Schönstatt családként választ akarunk adni a világnak a válság idején: Corona Mater. Egyesülünk 
az imában, és ebből az időből valami különlegeset akarunk készíteni. 
 
Készítsük fel szívünket az Eucharisztia ünneplésére. 
 
Szentmise 
 
A pap üdvözlete 
Kyrie (német) 
Gloria (német) 
Első olvasmány 
Válaszos zsoltár (filippínó) 
Hallelujah (portugál) 
Evangélium (spanyol) 
Prédikáció 
 
Könyörgések: 
 
Pap: 
 Jézus Krisztus, Istenünk és megváltónk, A feszültség és a bizonytalanság idején 
mindenkiért hozzád jövünk, és kérünk: 
 
(Olaszul) A Szent Atyáért 
  + Imádkozunk Ferenc pápáért, a püspökökért és papokért: segíts nekik, hogy öröm 
és feltámadás hordozói lehessenek a világ-válság idején. 
 
(Angolul) + Isten egész népéért a korona vírus  idõszakában 
 
(Horvátul) + Atyánk, az egész világ jelenleg szenved a Corona vírustól. Arra kérünk 
nyilvánítsd ki hatalmadat, védj és vezess minket. Segítsd a betegeket világosságoddal, erősítsd 



meg az orvosi személyzetet, az ápolószemélyzetet és az orvosokat bölcsességgel, adj örök 
világosságot a megholtaknak és adj családjuknak vigasztalást. 
 
(Litvánul) A hivatásokért 
  + Atyánk, a te országod felépítése  radikalizmust és elkötelezettséget igényel. Adj 
nekünk hiteles hivatásokat minden intézményünknek, szövetségünknek és ligaközösségünknek. 
 
(Franciául) Az öt kontinensen a Schönstatt család számára. 
 
 + Az öt kontinens Schönstatt családjának. Segíts nekünk, hogy megosszuk a Szeretet 
Szövetségének ajándékát az egyház és a világ között. Fogadd el a  kegyelmi tőkébe tett összes 
hozzájárulásunkat amelyekkel meghódítjuk Háromszor Csodálatos Anyánk koronáját. 
 
(Románul) A világ békéjéért 
 
  + Mutasd meg jóságodat és oltalmadat minden háborúban lévő országnak. Minden 
hajléktalan és szegénységben szenvedő menekültnek. Add nekünk a a népek közötti béke 
ajándékát! 
 
(Németül) Imádkozunk azokban az ügyekben, amelyeket a schoenstatt-int.com weboldalon 
írtunk és fogadtunk. 
 
 + Minden aggodalomra és kérésre, amelyek a világ minden tájáról származnak. Figyelj, 
Atyám, válaszolj imáinkra, és add kegyelmedet, amelyre mindannyiunknak most szüksége van 
Mária közbenjárására. 
 
(Oroszul) + A környezetünkért 
 
 
Felajánlási ének angolul (Nigéria) 
 
Szent vagy: (németül) 
 
A záró ima után 
(Háttérzene kb. 2 percig) 
 
A koronázás rítusa 
 
Dal: María luz de esperanza (olasz) 
 
 Elérkezett a pillanat, amelyre mindnyájan készültünk.  
Most meghívjuk Önöket, hogy koronázzák meg az áldott Szűzanyát mindenki a saját otthonában.  
Atyánk és alapítónk 1966. május 22-én mondta:  
„A Boldogságos Anya elfogadta a koronát; minden adás és elfogadás. Mindenekelőtt azt a 
véleményünket akartuk kifejezni, hogy a legnehezebb helyzetekben ő vállalta a felelősséget a 
családunkért, de azt is, hogy megingathatatlanul bízunk abban, hogy Ő hatékonyan vállalja a 
felelősséget. " 



Otthoni szentélyeink, fény akarnak lenni a világ számára, olyan fény, amely áttöri a homályt a 
sötétség, félelem, bizonytalanság idején … 
 
Mária, te vagy a Királynőnk, te vagy a reményünk, mi megkoronázunk téged! 
 
Dal: El tiempo urge (spanyol) 
 
 
 
 Házaink Királynőjévé koronázunk, családunk Királynőjévé koronázunk, szívünk 
Királynőjévé koronázunk, testi és lelki egészségünk Királynőjévé koronázunk, a gazdasági válság 
és munkánk Királynőjévé koronázunk. 
 
 Megkoronázunk téged. Nyilvánítsd ki hatalmadat világunk fölött, aki annyira szenved a 
világjárványtól! 
 
 Megkoronázunk Téged minden önkéntes szívében, akik szeretettel bevetik magukat  
fertőzött embertársaikért, és azokért, akik jelenleg nem tudják elhagyni otthonaikat.  
 
 Megkoronázunk minden pap szívében, akik támogatják a betegeket és a hozzátartozóikat, 
és ebben az időszakban sok ember számára bátorítók és vigasztalók. 
 Megkoronázunk a politikusok szívében, akik akiknek nehéz döntésekkel kell 
szembenézniük. 
 Megkoronázunk mindazok szívében, akik a nehéz anyagi következmények miatt 
szenvednek. 
 Megkoronázunk minden gyermek szívében, akik a járvány miatti bezártságtól 
szenvednek. 
 Megkoronázunk az idős emberek szívében, akik sebezhetőek, bizonytalanok és félnek. 
 
A kegyelmi tőkébe történő hozzájárulások bemutatása 
 
 Kedves Anyám és Királynőm, a felkészülés időszakában gyűjtött kegyelmi tőkét 
átnyújtjuk most neked. Nagyon kevés, amit adhatunk neked, de teljes szeretetünkkel és 
bizalommal adjuk. Fogadd el, és kegyelemmé alakítsd minden ember számára a világon. 
 
Mindenki lelkileg hozzájárulhat a kegyelmi tőkéhez. 
 
Dal: Hna. María Gracia EN (USA) 
 
Pap: Az MTA képek koronáinak megáldása  a világ minden tájáról 
 
Az első koronázásra az eredeti szentélyben 1939. december 10-én került sor. Abban az időben 
Európa bizonytalanság és félelem állapotában volt: a második világháború elején. Ilyen nehéz 
helyzetben a Boldogságos Anya megvédte Schönstattot, az alapítót, a szentélyt és kegyelmét 
árasztotta az egész világra. 
 
Ma a koronavírus-járványban hasonló helyzetet tapasztalunk meg. 



 
Kedves Szűzanyánk, Atyánk és alapítónk kezével adjuk neked ezt a koronát. A szívünk teljes 
bizalmával adjuk neki. Van hatalmad! Vess véget ennek a világjárványnak, és töltsd be szívünket 
azzal a hittel és reménnyel, hogy jobb napok jönnek. 
A koronát Anyánknak és Királynőnknek ugyanazzal az imával adjuk, amelyet az eredeti 
szentélyben 1939-ben imádkoztak: 
 
(mindnyájan ) 
Kedves Schönstatti Háromszor Csodálatos Anya és Királynő, ezzel az ünnepi koronázással újból 
és örökre szívünk Királynőjévé, családunk és az egész világ Királynőjévé és Anyjává 
koronázunk! 
Családunkat és a szentélyünket minden időkben eszközként használhatod, hogy a világ újra rajtad 
keresztül megújuljon és Fiad áldozatának tömjénfüstje szétáradjon.  
 
 
Vezesd őket a világ végéig papi és világi köntösben megvilágosodott vezetők által, és tedd őket 
az Isten által kívánt ember és szent alkat gyümölcsöző kertjévé az Atya a Fiú és a Szentlélek 
megdicsőülésére. Amen 
 
 
A koronázás pillanata az ősszentélyben 
 
Most mindannyian átadjuk a koronát anyánknak és királynőnknek : egyénileg, családként, 
közösségként – mindegyikünk nagyon sajátos elnevezésével,  szívügyével. 
 
(+ - 5 perc) 
 
(Magyar koronázási dal) 
 
Kedves Anyánk és Királynőnk, elfogadtad a koronát. Öröm és bizalom van a szívünkben. Örökké 
hálásak vagyunk neked  anyai gondoskodásodért  és szeretetedért. 
 
Számíthatsz ránk! Mi eszközeid vagyunk, rendelkezésedre állunk! 
 
Megengedjük, hogy rendelkezz fölöttünk Királynőnk, hogy egészséget adj testünknek, és alakítsd 
lelkünket úgy, hogy szabad és igaz emberekké váljunk. Tegyük minden képességünket az Isten 
Királyságának szolgálatába: uralkodjon a szívünkben, hogy szeretjük az Atya Istent és úgy 
szeressük a felebarátunkat, ahogy Ő szeret. 
 
Záró dal: Breit um uns deinen Mantel … (EN / DE / PT / DE) 
 
 


