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Draga Triput Divna Majka, Kraljice i Pobjednice Schönstattska!
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Ti si naša zajednička Majka,
stoga smo mi, Tvoja djeca, međusobno braća i sestre.
S Tobom smo sklopili Savez ljubavi kao Hrvatska schönstattska obitelj.
Ti želiš naša srca povezati i sjediniti u svome srcu,
a tako želiš da i mi nađemo zavičaj u srcima drugih,
kako bismo postali prava, velika, složna obitelj:
jedno srce i jedna duša!
Stoga Ti poklanjamo svoj trud oko duha istinske zajednice:
gdje vladaju iskreni, duboki i plemeniti osjećaji,
gdje se događaju opraštanja i pomirenja,
gdje se traže pravedna i zajednička rješenja,
gdje se nesebično služi,
gdje kraljuje ljubav, radost i mir.
Ali... kad na vlastite snage gledamo, nade i pouzdanje nemamo;
Majko, Tebi ruke pružamo, od Tebe snage molimo.
Isprosi nam Duha Svetoga:
Duha jedinstva, Duha mira i pomirenja!
Tebi poklanjamo svoj trud oko jedinstva,
a od Tebe očekujemo toga Duha jedinstva kao dar i kao plod
Schönstattskih svetišta u Maloj Subotici i u Ivanovcima.
Sjedini nam srca!
Hvala Ti, Majko!
Međusobno povezani želimo odlučno doprinositi
Tvome milosnom kapitalu i raditi na samoposvećenju.
Svi zajedno ćemo graditi Hrvatsku schönstattsku obitelj!

Ti si naša zajednička Majka,
stoga smo mi, Tvoja djeca, međusobno braća i sestre.
S Tobom smo sklopili Savez ljubavi kao Hrvatska schönstattska obitelj.
Ti želiš naša srca povezati i sjediniti u svome srcu,
a tako želiš da i mi nađemo zavičaj u srcima drugih,
kako bismo postali prava, velika, složna obitelj:
jedno srce i jedna duša!
Stoga Ti poklanjamo svoj trud oko duha istinske zajednice:
gdje vladaju iskreni, duboki i plemeniti osjećaji,
gdje se događaju opraštanja i pomirenja,
gdje se traže pravedna i zajednička rješenja,
gdje se nesebično služi,
gdje kraljuje ljubav, radost i mir.
Ali... kad na vlastite snage gledamo, nade i pouzdanje nemamo;
Majko, Tebi ruke pružamo, od Tebe snage molimo.
Isprosi nam Duha Svetoga:
Duha jedinstva, Duha mira i pomirenja!
Tebi poklanjamo svoj trud oko jedinstva,
a od Tebe očekujemo toga Duha jedinstva kao dar i kao plod
Schönstattskih svetišta u Maloj Subotici i u Ivanovcima.
Sjedini nam srca!
Hvala Ti, Majko!
Međusobno povezani želimo odlučno doprinositi
Tvome milosnom kapitalu i raditi na samoposvećenju.
Svi zajedno ćemo graditi Hrvatsku schönstattsku obitelj!

Jedno srce u Ocu!

Jedno srce u Ocu!

Oče Josef Kentenich, moli za nas!
Blaženi Karle Leisneru, moli za nas!
Svi nebeski schönstattovci, molite za nas!
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