
Εξόρμηση εις πλάτος

Griechisch – Ελληνικά



«  Mariastein 2025  » 
– ονομάζεται το πρόγραμμα εργασιών που ξεκίνησε το 2015 από τη Μονή Βενεδικτίνων 

Μαριαστάιν. Το πρόγραμμα τελεί υπό τη βιβλική υπόσχεση « καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυ-
σμόν » ( Ψαλμός 17,20 ) και αναφέρεται στο μέλλον της Μονής Μαριαστάιν:

• Το ιερό της Παναγίας και το προσκύνημα
• Η μονή και η κοινότητα των μοναχών της
• Η μετάδοση θρησκευτικής ενημέρωσης και η εμβάθυνση της πίστης 
• Οι εκδηλώσεις στους τομείς της πνευματικής και θρησκευτικής εκπαίδευσης  

και πολιτισμού, υγείας και ελεύθερου χρόνου, γαστρονομίας 
• Η χρήση και η διαχείριση των κτιρίων της μονής 
• Η ανάπλαση της πλατείας της μονής και η εκμετάλλευση του χώρου  

στάθμευσης στην είσοδο του χωριού
Δεκαέξι Βενεδικτίνοι μοναχοί είναι σή-

μερα εξολοκλήρου υπεύθυνοι για τη μονή 
και το προσκύνημα. Από αυτούς οι μισοί 
και πλέον είναι άνω των 80 ετών. Περίπου 
25 εργαζόμενες και εργαζόμενοι ( 15 θέσεις 
πλήπους απασχόλησης ) απασχολούνται 
στον εσωτερικό τομέα της μονής, στο προ-
σκύνημα, στον ξενώνα και στο πωλητήριο 
της μονής. Το ίδιο το αγρόκτημα της μονής, 
το μοναστηριακό ξενοδοχείο « Kreuz » και το 
εστιατόριο « Post » είναι εκμισθωμένα. 

Οι μοναχοί ακολουθούν τον Κανόνα 
του Τάγματος του Αγίου Βενέδικτου. Πέντε 
με έξι φορές την ημέρα συναντιούνται για 
την κοινή προσευχή και τη θεία λειτουργία. 
Εκτός αυτού εργάζονται στους τομείς του 
προσκυνήματος και της ποιμαντικής. Είναι 
υπεύθυνοι για την οργάνωση των θείων 
λειτουργιών, για το περιοδικό της μονής 
« Mariastein », για το αρχείο και τα πολιτιστι-
κά αγαθά, ενώ δραστηριοποιούνται στην 
εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε ποικί-
λα εκκλησιαστικά Σώματα.



Η Μονή Μαριαστάιν είναι ήδη από τον 
ύστερο Μεσαίωνα ένας τόπος προσκυνήματος.  
Η καρδιά του ιερού χτυπά στο σπήλαιο μέσα 
στο βράχο ( pαρεκκλήσι της Χάριτος ), όπου η 
Παναγία τιμάται και επικαλείται ως μεσίτρια. 
Οι Βενεδικτίνοι ήρθαν γύρω στο 1640 από το 
Μπάινβιλ ( Kαντόνι Σόλοτουρν ) στο Μαριαστά-
ιν. Αυτοί έχτισαν το συγκρότημα της μονής και 
την εκκλησία του προσκυνήματος. Έκτοτε έχουν  
τεθεί στην υπηρεσία των προσκυνητριών και 
των προσκυνητών.

Κάθε χρόνο έρχονται 250.000 άτομα 
στο Μαριαστάιν. Πολλοί αναζητούν το 
σπήλαιο και την εκκλησία με σκοπό να 
ησυχάσουν και να αναπαυτούν εσωτερικά, 
για να βρουν ησυχία και παρηγοριά, για να 
προσευχηθούν και να ζητήσουν, για να ευ-
χαριστήσουν και να δοξολογήσουν τον Θεό. 

Άλλοι ενδιαφέρονται για την τέχνη και 
τον πολιτισμό, άλλοι πάλι επιθυμούν να 
απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και 
την απεραντοσύνη του τοπίου. Δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που περνούν εδώ μερικές μέ-
ρες, για να χαλαρώσουν το σώμα και την 
ψυχή και να ξεκουράσουν την καρδιά και το 
μυαλό τους.



Το Μαριαστάιν θα πρέπει να παραμείνει 
ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούν να 
αντλήσουν δύναμη και να βρουν ασφάλεια, 
όπου είναι ευπρόσδεκτοι και που προσφέ-
ρεται για πολλές συναντήσεις. 

Για αυτό και το μέλλον της μονής  
Μαριαστάιν είναι για εμάς τόσο σημαντι-
κό. Ποιος θα φροντίσει μελλοντικά για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του προσκυνή-
ματος; Ποιος θα μεταλαμπαδεύσει τη θρη-
σκευτική και πολιτιστική κληρονομιά του  
Μαριαστάιν στις επόμενες γενιές; Ποιος θα 
ενδιαφερθεί για τη βέλτιστη χρήση και για 
τη συντήρηση των κτιρίων; 

Η κοινότητα της μονής μπορεί να το 
εξασφαλίσει αυτό για λίγα χρόνια ακόμη. 
Αργότερα όμως; Θα αντικατασταθούν από 
ιδιώτες; Θα αναλάβουν άλλα εκκλησιαστι-
κά ιδρύματα αυτά τα καθήκοντα; Μπορεί το 
Δημόσιο να καλύψει το κενό;

Το πρόγραμμα « Mariastein 2025 » αναζητά λύσεις στα παρακάτω ζητήματα. 
Πρόκειται για ένα συνολικό έργο που αποτελείται από επιμέρους τμήματα: 

• Μέλλον της μοναστικής κοινότητας - επέκταση της χορηγίας 
• Περαιτέρω ανάπτυξη και επανασχεδιασμός του προσκυνήματος 
• Συνεργασία στους τομείς της θρησκείας και της μετανάστευσης, 

της οικολογικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων (γεωργία, τουρισμός,  
εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων)

• Υποδομές: διαχείριση και αλλαγή χρήσης των ακινήτων της μονής,  
ανάπλαση της πλατείας της μονής και του χώρου στάθμευσης στην  
είσοδο του χωριού.

Σε διάφορες ομάδες εργασίας εργάζο-
νται εδώ και καιρό εξωτερικοί εμπειρογνώ-
μονες μαζί με τους μοναχούς επάνω σε λύ-
σεις, που θα χρησιμεύσουν στη μοναστική 
κοινότητα ως βάση για τις αποφάσεις τους. 

Το πρόγραμμα « Mariastein 2025 » είναι 
ένα σχέδιο, του οποίου η υλοποίηση εκτεί-
νεται στα επόμενα χρόνια. Η μοναστική 
κοινότητα συμμετέχει ενεργά στην αρμό-
δια ανάδοχο επιτροπή, που αποτελείται 
από 34 άτομα από όλους τους τομείς του 
δημόσιου βίου και υποστηρίζει το έργο 
συμβουλευτικά, όπως και τον σύλλογο « Φί-
λοι της Μονής Μαριαστάιν » με γύρω στα 
2.500 μέλη επίσης. Σε αυτά προστίθενται 
οι προσκυνήτριες και οι προσκυνητές, που 
έχουν τον τόπο αυτό στην καρδιά τους, και 
σε όλους εκείνους που αγαπούν και εκτι-
μούν το Μαριαστάιν και τα περίχωρά του 
ως χώρο ανάπαυσης.

Για την υλοποίηση όλων των έργων 
υπολογίζουμε με επενδύσεις ύψους 25 εκα-
τομμυρίων φράγκων ( κατάσταση Ιανου-
αρίου 2021 ). Τα χρήματα χρειάζονται για 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για νέες 
επιχειρήσεις, για την αλλαγή χρήσης των 
κτιρίων και για τη διαμόρφωση των δη-
μόσιων πλατειών και επιφανειών, για την 
οργάνωση και την επικοινωνία.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την 
υποστήριξή σας.

Αριθμός λογαριασμού για δωρεές: 
( Postfinance  )
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Πληροφορίες

Μαριάνο Τσούορ 
Υπεύθυνος έργου « Mariastein 2025 » 
Klosterplatz 2 | 4115 Mariastein 
mariastein2025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

Αριθμός λογαριασμού για δωρεές: ( Postfinance ) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Ηγούμενος Πέτερ φον Σούρι

« Αυτά τα μεγάλα και συναρπαστικά καθήκοντα 
δεν τα διαχειριζόμαστε πια μόνοι μας, εμείς οι 
Βενεδικτίνοι του Μαριαστάιν. Αυτό γίνεται  
εφικτό μόνο με την ηθική και οικονομική  
βοήθεια πολλών υποστηρικτών και του  
ευρύτερου κοινού ».
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