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« Mariastein 2025 » 
És el nom del projecte iniciat pel monestir benedictí Mariastein el 2015. Es troba 

sota la promesa bíblica que parla de « Sortida al llarg » ( Salm 18,20 ) i està enfocat al 
futur de Mariastein. 

• El santuari de la Mare de Déu i la peregrinació.
• El monestir i la seva comunitat monàstica.
• La transmissió de l'orientació religiosa i l'aprofundiment de la fe.
• Oferta en àrees de la formació religiosa-espiritual i cultural,  

salut i temps lliure, i gastronomia. 
• L’ús i disposició de diversos espais del complex arquitectònic del monestir.
• El redisseny de la plaça del monestir i la gestió de l’estacionament  

a l’entrada del poble. 
En aquests moments, tota la respon-

sabilitat del monestir i de la peregrinació 
recau sobre els 16 monjos benedictins. 
D’aquests, més de la meitat tenen més 
de 80 anys. Al voltant de 25 treballadors 
( 15 llocs de treball a temps complet ) 
treballen a l'interior del monestir, a la 
peregrinació, a la casa d'hostes i a la bo-
tiga del monestir. La granja del monestir, 
l'hotel del monestir «Kreuz» i el restau-
rant «Post» estan llogats en l’actualitat.

Els monjos es regeixen per la regla 
monàstica de Sant Benet es reuneixen 
entre cinc i sis vegades al dia per a la 
pregària i el culte. A més, treballen en els 
àmbits de la peregrinació i la pastoral; 
són responsables de l'organització dels 
cultes, de la revista monàstica «Marias-
tein», de l'arxiu i dels béns culturals. Es 
dediquen a l'educació i a la formació en 
diversos organismes eclesials.



Mariastein ha estat un lloc de pelegrinat-
ge des de l'Edat Mitjana. El cor del santuari 
batega a la cova de la roca (« Gnadenkapelle » -  
Capella de la Gràcia), on Maria és venerada i 
cridada com a intercessora. Cap a l'any 1640, 
els benedictins de Beinwil SO van arribar a 
Mariastein. Van construir el monestir i l'esglé-
sia de pelegrinatge i, des de llavors, estan al 
servei dels pelegrins. 

Cada any, 250.000 persones arriben 
a Mariastein. Molts recorren la cova i 
l’església per venir a la tranquil·litat i 
a la reflexió, per trobar silenci i consol, 
per pregar i per adorar. Donen gràcies 
i lloen Déu. 

Altres estan interessats en l'art i la 
cultura; o volen gaudir de la bellesa de la 
natura i l'amplitud del paisatge. No pocs 
passen aquí uns dies per relaxar-se i des-
cansar de cos i ànima, de cor i de ment.



Mariastein ha de seguir sent un lloc on 
les persones puguin agafar forces i trobar 
seguretat, on siguin benvingudes i on hi 
hagi moltes trobades possibles.

Per això és tan important el futur de 
Mariastein. Qui s’encarregarà en el futur 
del desenvolupament de lloc de pelegri-
natge? Qui transmetrà el patrimoni reli-
giós i cultural de Mariastein a les gene-
racions futures? Qui s’encarregarà de l’ús  
i manteniment òptim dels edificis?

La Comunitat monàstica pot fer-ho 
durant uns anys més. I després? Hi inter-
vindran els particulars? Hauran d’assumir 
les funcions altres institucions eclesiàsti-
ques? Poden els ciutadans omplir el buit?

«Mariastein 2025» busca respostes a aquestes preguntes. 
Es tracta d’un projecte global que inclou diverses parts:

• El futur de la comunitat monàstica – l’ampliació del patrocini.
• El desenvolupament i reorientació del pelegrinatge.
• La cooperació en els àmbits de la religió i la immigració, la gestió 

ecològica i sostenible dels recursos (agricultura, turisme,  
instal·lació de noves empreses)

• Les infraestructures: la gestió i reutilització de les propietats  
del monestir, la reestructuració de la plaça del monestir i del  
pàrquing a l’entrada del poble.

En diversos grups de treball, des de fa 
temps, els professionals externs tre-
ballen juntament amb els monjos per 
trobar solucions que serveixin de base a 
les decisions de la comunitat monàstica.

« Mariastein 2025 » és un projecte que 
s’està duent a terme durant diversos 
anys, però la comunitat monàrquica ne-
cessita un suport actiu. Un comitè pa-
tronal de 34 persones de tots els àmbits 
de la vida pública està assessorant el 
projecte, així com també l’associació 
«Amics del Monestir Mariastein», amb 
uns 2.500 membres.

A més, hi ha els pelegrins,pels quals el 
lloc ha crescut al cor, i tots aquells que 
estimen Mariastein i els seus entorns 
com a zona de recreació.

Per a la realització de tots els projectes 
esperem una inversió de 25 milions de 
francs ( estat de la planificació: gener 
de 2021 ). Els diners es necessiten per 
a ofertes i activitats, per a noves em-
preses, per a la reutilització dels edificis  
i per al disseny dels espais públics, per a 
l'organització i la comunicació.

Estem molt agraïts per qualsevol suport.

Compte per fer donacions: ( Postfinance )
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Informació

Mariano Tschuor 
Director del projecte « Mariastein 2 025 » 
Klosterplatz 2 | 4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
+ 41 79 756 63 00

Compte de donació: ( Postfinance ) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Abat Peter von Sury

« Aquestes grans i fascinants tasques ja no  
les podem fer sols nosaltres, els benedictins  
de Mariastein. Això només es pot aconseguir  
amb l’ajuda ideològica i financera de molts  
donants i el públic en general ».
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