
 
Aos Chefes de Comunidades e de Casas em Schoenstatt, com o pedido de sua posterior 
difusão.  
 
 
A casa de nossa Família mundial em Schoenstatt, a Casa de Aliança, bem próxima ao 
Santuário Original, está aberta, pode ser visitada e pode ser utilizada de diversas maneiras.  
Para isso criamos a partir de 1/8/2015 um escritório de informação e ajuda e nos alegra 

apresentar hoje a: 

 
Friederike Ponge & Stefan Butz  
 
como as pessoas de contato na Casa de Aliança. Eles coordenam as reservas, o aluguel e 
todos os eventos.  
Pode comunicar-se com eles das seguintes maneiras:  
Pessoalmente: quartas-feiras de 09.30 – 17.00 h  
Telefonicamente: +49 (0)261 13 49 09 1000  
Correio eletrônico: mailto:info@bundesheim.org  
 
 
Algumas das muitas possibilidades em nossa Casa de Aliança as listamos na parte inferior 
desta carta.  
Queremos ressaltar, especialmente, a Santa Missa, que se celebra toda primeira quarta-
feira do mês, no Oratório da Casa de Aliança às 11h45minh. Todos estão cordialmente 
convidados a participar.  
Desta maneira, promovemos em forma conjunta “um maior intercambio de vida e de 
espírito de família em nosso movimento internacional”. 1 1 
Ficaremos felizes se vocês fizerem uso de nossas ofertas e os saudamos cordialmente 
desde nossa Casa de Aliança.  
 
 
Schönstatt-Bundesheim International e.V.  
Reitor Egon M. Zillekens e Birgitt Winter  

                                                           
1 Schoenstatt em saída, Memorando para o caminho do Movimento Internacional de 
Schoenstatt ao começo do segundo século  
 

mailto:info@bundesheim.org


Nossa oferta  
 
* Visitar & experimentar  
Experimente a emocionante história da casa do Padre Fundador, a sala do “Círculo do Rei 
Artur” e rezar no Oratório onde ele rezou.  
 
* Jornadas  
5 grandes salas se encontram a disposição para congressos e eventos no mesmo andar em 
que o Padre Fundador e sua equipe viveram e trabalharam. Aqui se encontra também a 
exposição permanente das tendas de Cultura de Aliança. Com muito prazer organizamos 
para seu evento:  
- os equipamentos e a tecnologia necessária,  
- o acesso a internet de alta velocidade  
- um catering individual na cozinha existente  
 
* Viver  
Um apartamento recentemente adaptado ao lado do apartamento do Padre Fundador 
com vista para o Santuário Original  
Dois apartamentos (cada um com dois quartos) com ducha e lavabo  
10 quartos simples com água corrente. Ducha e lavabos e uma cozinha comum estão 
em projeto.  

 
* Alugar  
Atualmente há 10 escritórios com 50 Mb/s de acesso a Internet. Estas podem ser alugadas 

separadas, segundo a necessidade. É ofertado o uso compartilhado de uma pequena 

cozinha e uma sala de reuniões para umas 20 pessoas. 

 

 

 

 


