
 

Egységben Veled – Az adományainkról 2020. 

 

Kedves Schönstatt Család! Kedves Barátaink! 
 

Az egyházi évünk éppen hogy elkezdődött, a polgári hamarosan véget ér. Számadás és tervezés is része 

ilyenkor az életünknek.  

 

A közösségünk központja és otthona Óbudavár, ezért szívünkön viseljük az ott történteket. Jó látni és érezni, 

ha gondossággal vesszük körül a Kápolnánkat, a képzőházakat, a szállásépületeket, játszóteret, a kertet… A 

gondosságunk első és legfontosabb lépése az imádság és lelki felajánlás azért, hogy a Szentélyünk 

betölthesse a küldetését: otthonosságot, lelki átalakulást és apostoli gyümölcsözőséget hozzon a 

családoknak. Akinek lehetősége van anyagilag is támogatja a fenntartását és fejlődését. Hálás köszönet 

mindenkinek, aki bármely módon részt vesz Óbudavári központunk hordozásában. 

 

Szeretnénk beszámolni a jelen helyzetről és a terveinkről. 

Az év folyamán sikerült az öreg MHC ház felújítása és a Kultúrház körüli munkák közül a legfontosabbak 

elvégzése. A csatornázás és parkoló építés olyan léptékű beruházás, amelyre pályázati forrást kell 

bevonnunk, és amelyekre eddig csak az ígéretekig jutottunk. Az ingatlanjaink amortizációja miatt szükséges 

tervszerűen felmérni és lépésről lépésre haladni az állagmegóvás és a fejlesztések területén.  

A COVID járvány miatt jelenleg Óbudavár nem fogadhat vendégeket, de nyáron még megtarthattuk a 

családnapokat. Az üzemeltetés és a dolgozóink megtartása fedezet nélküli költségeket jelentenek. 

Tartalékaink néhány hónapig még kitartanak.  

 

Ha valaki most Óbudavárra látogat, akkor láthatja, hogy az MHC házak mögötti terület megújul, 

nagyléptékű tereprendezésbe kezdtünk. A nagy, gazos kupacok helyén „Mária-kertet” alakítunk ki. Jövő 

nyáron Óbudavárra látogat a Missziós Kereszt. Ezen az ünnepen mutatjuk be az új házaspárok útját, amely 

az Eucharisztikus Kongresszusra is készül. Ebben Kentenich atya, Tilmann atya tanítása alapján, a 

schönstatti közösség tapasztalatát felhasználva, az eucharisztiában való egyesülésnek és életnek a 

párhuzamait mutatjuk be a házasság szentségében és a családok életében. A „Házaspárok útja az 

Eucharisztia fényében” tábláit szeretnénk ebben a kertben elhelyezni, és elmélkedésre, beszélgetésre 

alkalmas környezet kialakítani. Szeretnénk a nyári ünnepünkig a Kápolna időszerű karbantartását is 

elvégezni. A szabadtéri szentmiséink helyszíne is átgondolást és felújítást igényel. Megfelelőbb tér, padok és 

technikai feltételek kialakítását vettük tervbe. A játszó területek korszerűsítése és felújítása sem várhat 

sokáig. 

 

Havonta rendszeresen jelenleg 720000 Ft adományt kapunk. Tavasszal, a járvány miatti első leállás óta 

fenntartásra összesen 4100000 Ft adomány érkezett, amelyet köszönünk szépen!  

Terveink a küldetésünkből forrásoznak, de azokra az anyagi forrásokra is szükség van a megvalósításhoz, 

amely a közösségünk nagylelkűségéből érkezik.  

Óbudaváron havonta 1540000 Ft a minimális fenntartási költség, a Mária kert megvalósítására ~6M, kápolna 

felújításra ~1.5M, játszóhelyek felújítására ~1M Ft költséggel számolunk. 

 

Imádságaitokkal, felajánlásaitokkal és adományaitokkal Ti is részt vesztek Óbudavári központunk 

fejlődésében. Köszönjük, ha az év végén, a számadás idején, az újév tervezésénél a családotokkal, vagy 

céges adományoknak jó helyet keresve gondoltok egyszeri vagy rendszeres pénzbeli, anyagi támogatásra is! 

 

Családok a Családért Egyesület:       73200134-10000434 

Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány:    73200031-11252201 
 

 Therné Rapcsák Ágnes       dr. Török Péter 

     kuratóriumi elnök        egyesületi elnök 

 

Óbudavár, 2020. december 8. 


