
Deutsch

«Wyruszamy w dal»

Polnisch – po polsku



« Mariastein 2025 »
– to nazwa projektu, który został rozpoczęty w klasztorze benedyktynów w roku 

2 015. Jego hasłem jest biblijna obietnica « Wyruszamy w dal » ( Ps.18,20 ). Dotyczy 
ona przyszłości klasztoru w Mariastein, czyli:

• sanktuarium Matki Bożej oraz pielgrzymek.
• klasztoru i wspólnoty zakonników.
• oferty w zakresie duchowo – regiligijnej edukacji i kultury, zdrowia,  

czasu wolnego, oraz gastronomii.
• wykorzystania pomieszczeń gospodarczych klasztoru.
• zaprojektowania placu klasztornego oraz zarządzania placem  

parkingowym przy wjeździe do wioski. Cała odpowiedzialność pielgrzymko-
wa i klasztorna ciaży dziś na 16 benedyk-
tynach. Wiecej niż połowa benedyktynów 
jest w wieku ponad 80 lat. 25 pracow-
ników i pracownic ( z tego 15 pracuje 
na pełnym etacie ) zatrudnionych jest 
w obszarze pielgrzymkowym, w domu 
gościnnym oraz w sklepie klasztornym. 
Gospodarstwo rolne, hotel klasztorny 
« Kreuz » oraz restauracja « Post » są już 
wydzierżawione.

Zakonnicy są zobowiązani do ścisłego 
zachowania reguły klasztornej, zapisanej 
przez swojego założyciela św. Benedykta. 
Sześć razy w ciągu dnia spotykają sie na 
wspólnej modlitwie i jeden raz na mszy 
świętej. Do tych obowiązków dochodzą 
również: przygotowanie i prowadzenie 
liturgii, redagowanie i wydawnictwo cza-
sopisma klasztornego « Mariastein », opie-
ka nad archiwum klasztornym, dobrami 
kultury oraz udział w dalszej edukacji  
w zakresie wykładów religijnych.



Mariastein jest od późnego średniowie-
cza miejscem pielgrzymkowym. Serce tego 
miejsca bije w skalnej grocie – miejscu, gdzie 
Matka Boża jest czczona i proszona o wsta-
wiennictwo. Benedyktyni z Beinwil SO przy-
byli tu około 1 640 roku. Wybudowali oni 
kompleks klasztorny i kościół pielgrzymkowy, 
który służy wszystkim pielgrzymom do dnia 
dzisiejszego.

Rocznie przybywa na to miejsce 
250'000 wiernych. Wielu szuka tu ciszy 
do kontemplacji, w modlitwie odnajdując 
pocieszenie. Równocześnie dziękują oni  
i wychwalają Boga za wiele łask, które na 
nich spłynęły. 

Innych – odwiedzajac to miejsce – in-
teresuje sztuka i kultura. Jeszcze inni  
zachwycają się przyrodą i pięknem oko-
licy. Wielu odwiedzających to miejsce, 
zostaje tu na kilka dni, aby wypocząć  
i zrelaksować duszę i ciało.



Mariastein ma pozostać miejscem, 
skąd człowiek ma czerpać siły i spokój du-
cha. Tutaj ma czuć się, jak u siebie w domu 
i mieć możliwość wielu spotkań oraz za-
warcia pięknych ludzkich kontaktów.

W zwiazku z tym ważna jest przy-
szłość Mariastein. Kto będzie się starał 
o rozwój tego miejsca pielgrzymkowe-
go? Kto przekaże to religijne i kulturo-
we dziedzictwo następnym pokoleniom? 
Kto będzie starał się, aby to miejsce było 
optymalnie wykorzystane? Kto zadba  
o utrzymanie jego zabudowań?

Wspólnota zakonna będzie zdolna 
jeszcze tylko przez kilka lat utrzymać to 
miejsce. A później? Wejdą osoby prywat-
ne? Albo inne instytucje kościelne mają 
przejąć te zadania? A może osoby pu-
bliczne mają wypełniać to zadanie?

Na te pytania odpowiedzi szuka projekt « Mariastein 2 025 ». 
Składa się on z kilku części:

• Przyszłość wspólnoty zakonnej: rozbudowa – sponsoring.
• Rozwinięcie i ponowne wejście w zakres pielgrzymek.
• Współpraca w zakresie religii i migracji, ekologiczne i 

zrównoważone gospodarowanie zasobami rolnictwa, turystyki, 
powstawanie nowych firm oraz przedsiębiorstw.

• Infrastuktura: Zarządzanie i przekształcanie majątku  
klasztornego, przeprojektowanie placu klasztornego i  
parkingu przy wjeździe do wioski.

W różnych grupach roboczych pracu-
ją już od pewnego czasu profesjonaliści 
razem z zakonnikami szukając rozwią-
zań, które służyłyby całej wspólnocie.

« Mariastein 2 025 » jest przedsię-
wzięciem, którego realizacja planowana 
jest na kilka lat. Wspólnota zakonna uza-
leżniona jest od czynnego wsparcia.

Projektowi doradza szeroki komitet 
patronacki składający się z 34 osób ze 
wszystkich dziedzin życia publicznego, 
podobnie jak stowarzyszenie « Freunde 
des Klosters Mariastein »  ( «Przyjaciele 

klasztoru Mariastein » ), które liczy oko-
ło 2'500 członków. Są jeszcze pielgrzy-
mi oraz mieszkańcy okolicznych wiosek, 
którzy polubili to miejsce. Kochają oni  
i cenią Mariastein i jego okolice, jako lo-
kalny teren dla ciała i ducha.

Do realizacji tego przedsięwziecia z 
wszystkimi inwestycjami potrzebna be-
dzie suma w wysokości 25 milionów fran-
ków ( stan na styczeń 2 021 ). Pieniądze są 
potrzebne na oferty i działania, na nowe 
firmy, na przebudowę budynków oraz 
projektowanie przestrzeni publicznych, 
organizację i komunikację.

Za każde wsparcie będziemy wdzięczni.

Konto darowizny: (Postfinance) 
CH 13 0900 0000 4000 2800 9



Osoba kontaktowa:

Mariano Tschuor 
Kierownik projektu «Mariastein 2025» 
Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 
Tel.kom.: + 41 79 756 63 00

Konto darowizny: ( Postfinance ):  
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Słowo opata Peter’a von Sury:

«My, benedyktyni z Mariastein, nie damy rady  
tych wielkich i fascynujących zadań sami wykonać. 
Możemy to osiągnąć tylko dzięki idealnej  
i finansowej pomocy wielu ofiarodawców oraz  
szerokiej publiczności.»
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