
Julho/Agosto 
 
5. 7. 2022  Todas as malas são colocadas no corredor do segundo andar e 

classificadas de acordo com suas proprietárias, "sem nome" e 
proprietárias falecidas. O corredor assemelha-se a um controle de 
bagagem no aeroporto. O objetivo da ação: apenas as malas que são 
necessárias são armazenadas.  
 

7. 7. 2022  No 3º andar, uma estudante da Marienschule está se mudando 
novamente; em outubro, uma estudante de teologia se juntará a ela. 
- O corredor do 3º andar tem uma instalação adicional de cozinha e 
lavanderia na área separada para aluguel de quarto ou para refugiados.  
 

11. 8. 2022  11 - 18 de julho, Mechthild Witzer entra em serviço no portaria.  
19 - 24 de julho e 26 - 31 de julho: Bärbel Pons, 1 - 11 de agosto: 
Gertrud Beilmann.  
 

12. 7. 2022  Toda a biblioteca do refeitório de hóspedes é colocada em mesas 
(dobradas) na grande sala comum. Nos dias seguintes, as Unionistas 
da Betânia escolhem o que querem colocar em uma pequena 
"Biblioteca Betânia".  
 

20. 7. 2022 Após um longo tempo de entrega, a porta plana para a moradia do Pai 
finalmente chega hoje e está instalada. Isto significa que a moradia do 
Pai, que é destinado ao assistente sacerdotal, está agora quase 
completamente acabada, faltando ainda algumas pequenas coisas.  
À noite, chega Celia Echegaray do Paraguai, Mãe Geral de Curso.  
 

26. 7. 2022  26-31 de julho: Semana de formação para a Direção da União e Direção 
das Regiões junto com as Mães de Curso, que tem também 
programação própria em dois dias. Uma tarde, há uma conferência on-
line com todas as dirigentes de grupo.  
 

2. 8. 2022  À noite, chega a Irmã M. Carol, irmã biológica de Celia, que está 
estudando em Roma e agora está de férias com Celia em Mariengart 
por alguns dias.  
 



3. 8. 2022  A biblioteca grande é escolhida, assim como a biblioteca do refeitório 
de hóspedes. As pessoas da Família de Schoenstatt também vêm a 
convite para escolher livros. Às vezes até recebemos doações. A 
biblioteca vai ser transformada em cozinha de distribuição - como era 
no início, quando a cozinha estava aqui! Há Unionistas que lembram 
bem disso...  
Durante as próximas semanas não teremos Missa regular na casa (por 
causa do Capítulo Geral dos Padres). Em alguns dias, o padre 
Augustine Opara presidirá a Missa nos dias de semana. Ele é nosso 
inquilino desde dezembro de 2021 (alugou o apartamento para fazer a 
tese de doutorado na Universidade dos Palotinos).  
 

6. 8. 2022  Petra Schneckenburger vem à Casa do Pai para alguns dias de férias 
junto com Meta Bender. A Meta está especialmente feliz pela Santa 
Missa diária e pela adoração em nosso santuário. Petra pode ajudar 
Elwira Jakel a limpar os armários dos cursos que não podem mais fazê-
lo sozinhos ou que morreram.  
 

8. 8. 2022  Reunião com os técnicos responsáveis da tecnologia digital a fim de 
desenvolver a comunicação na Casa do Pai hoje também após à 
reforma da casa, incluindo a possibilidade de transmissão no Cenáculo.  
 

13. 8. 2022  Uma jovem interessada da Áustria chega à casa, ela havia nos 
contatado através da página inicial. Geni também está em nosso 
santuário com ela.  
 

  

 
"Sempre expressei minha gratidão, também minha 

honestidade, segurando sempre conscientemente": Eu 

sou família"!  

     J. K., 16. 11. 1965  

 

 

 


