
Rumänisch – Română



« Mariastein 2025 » 
– este numele proiectului inițiat de mănăstirea benedictină Mariastein în 2 015. 

Proiectul este organizat in contextul promisiunii biblice care vorbește despre « pleca-
rea în depărtare » ( Psalmul 18:20 ) și este orientată spre viitorul lui Mariastein: 

• Sanctuarul Maicii Domnului și pelerinaj.
• Mănăstirea și comunitatea sa monahală.
• Mijlocirea orientării religioase și aprofundarea credinței.
• Oferte în domeniile educației și culturii spirituale și religioase, 

sănătății și agrementului, gastronomiei.
• Utilizarea și managementul clădirilor proprii ale mănăstirii .
• Reproiectarea pieței mănăstirii și gestionarea parcării la intrarea în sat. 



In prezent toată responsabilitatea 
pentru mănăstire și pelerinaj revine ce-
lor 16 călugări benedictini. Mai mult de 
jumătate dintre ei au peste 80 de ani. 
Aproximativ 25 de angajați ( echivalentul 
a 15 posturi cu normă întreagă ) lucrează 
în zona interioara a mănăstirii, în pele-
rinaj, în pensiune și în magazinul mă-
năstirii. Ferma proprie a mănăstirii, ho-
telul mănăstirii « Kreuz » și restaurantul 
« Post » sunt date în închiriere. 

Călugării aparțin ordinului monahal al 
Sf. Benedict. Se întâlnesc de cinci - șase 
ori pe zi pentru rugăciune și slujbă. De 
asemenea, lucrează în domeniile peleri-
najului și îngrijirii spirituale; Aceștia sunt 
responsabili pentru organizarea slujbe-
lor bisericești, pentru revista mănăstirii 
« Mariastein », arhiva și bunurile cultura-
le, sunt implicați în instruire și educație 
continuă, și fac parte din diverse comisii 
bisericești. 



Mariastein a fost încă din Evul Mediu târ-
ziu un loc de pelerinaj. Inima sanctuarului 
bate în grota de stâncă ( Capela Grației ) unde 
Maria este venerată și invocată ca mijlocitoa-
re. În jurul anului 1 640 benedictinii au venit 
de la Beinwil SO la Mariastein. Au construit 
complexul mănăstirii și biserica de pelerinaj 
și de atunci îi slujesc pe pelerini. 



250'000 de oameni vin în fiecare an 
la Mariastein. Mulți aleg grota și biserica 
pentru a veni la odihnă și confort, pentru 
a găsi liniște și mângâiere, pentru a se 
ruga și a cere, pentru a mulțumi și a lăuda 
pe Dumnezeu. 

Alții sunt interesați de artă și cultură; 
alții vor să se bucure de frumusețea natu-
rii și a peisajului. Nu puțini petrec câteva 
zile aici pentru a se relaxa și a se recupera 
fizic si spiritual. 



Mariastein ar trebui să rămână un 
loc de întâlnire în care oamenii să își pot 
regăsi puterea și siguranța, unde să fie 
bineveniți. 

De aceea viitorul lui Mariastein este 
atât de important pentru noi. Cine se 
va ocupa de dezvoltarea în continuare 
a locului de pelerinaj în viitor ? Cine va 
transmite generațiilor viitoare moșteni-
rea religioasă și culturală a lui Mariastein ? 
Cine este responsabil pentru utilizarea 
optimală și întreținerea clădirilor ? 

Comunitatea mănăstirii va putea face 
acest lucru încă câțiva ani. Și apoi ? Vor in-
terveni persoanele private ? Ar trebui ca 
alte instituții bisericești să preia această 
misiune ? Poate publicul să umple golul ? 

« Mariastein 2 025 » caută răspunsuri la aceste întrebări. 
 Este un proiect amplu care include printre altele: 

• Viitorul comunității mănăstirii – extinderea sponsorizării.
• Dezvoltarea și reorientarea pelerinajului.
• Cooperarea în domeniile religiei și migrației, ecologică și 

utilizarea sustenabilă a resurselor ( agricultură, turism, 
creare de noi companii ).

• Infrastructură: gestionarea și conversia proprietăților mănăstirii, 
reproiectarea pieței mănăstirii și a locului de parcare de la 
intrarea în sat. 



De cîtva timp, experți externi împre-
ună cu călugării organizați în diferite 
grupuri de lucru caută soluții care sa 
servească comunității monahale ca bază 
pentru deciziile lor. 

« Mariastein 2 025 » este un proiect 
a cărui implementare va dura mai mulți 
ani. Comunitatea mănăstirii depinde de 
un sprijin activ. Un comitet de patronaj 
amplu, cu 34 de persoane din toate do-
meniile vieții publice, a fost creat pentru 
a consilia proiectul, la fel ca și asocia-
ția « Prietenii Mănăstirii Mariastein » cu 
aproximativ 2'500 de membri. De ase-

menea, se adaugă pelerinii care au îndră-
git locul respectiv și toți cei care iubesc 
și apreciază Mariastein și împrejurimile 
sale ca zonă de recreere locală. 

Pentru realizarea tuturor acestor 
proiecte, ne așteptăm la investiții de 
25 de milioane de franci ( estimare făcu-
tă în ianuarie 2 021 ). Banii sunt necesari 
pentru diverse activități, pentru imple-
mentarea de noi idei, pentru conversia 
clădirilor și pentru proiectarea spațiilor 
și zonelor publice, pentru organizare și 
comunicare. 

Cont de donație: ( Postfinance ) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Îți mulțumesc foarte mult!



Informații 

Mariano Tschuor
Conducător de proiect « Mariastein 2 025 »
Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch
Tel.kom.: + 41 79 756 63 00

Cont de donație: (Postfinance) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Abatele Peter de Sury: 

« Noi, benedictinii de la Mariastein, nu mai putem 
face față singuri acestei misiuni dificile și in același 
timp fascinantă. Acest proiect poate fi realizat 
numai cu ajutorul spiritual și financiar al multor 
susținători și al publicului larg. »
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