
 

Queridos peregrinos do Santuário Original da nossa Mãe Três Vezes Admirável de 

Schoenstatt 

 

Como o coronavírus já está em Vallendar em casos comprovados, nós, a equipa do 

Santuário Original, tomámos as seguintes decisões preventivas, tendo em conta o bem 

comum e os cuidados com a saúde: 

• Todas as Missas no Santuário Original são canceladas de quarta-feira, 11 de 

Março, até terça-feira, 24 de Março, mas serão celebradas na capela da Casa dos 

Peregrinos, na hora habitual. Isto inclui Missas pedidas por grupos de peregrinos 

ou por certas comunidades. 

• Também a Bênção da noite será cancelada durante este periodo. O Reitor do 

Santuário abençoará, em particular, a Família de Schoenstatt que se une 

espiritualmente ao Santuário Original todas as noites. 

• O horário de abertura do Santuário durante esses dias será das 9 às 19 h 30 . 

• Uma janela será sempre mantida aberta na zona do altar, para que o ar fresco 

possa circular.  

• A Adoração ao Santíssimo Sacramento será mantida normalmente, pois não 

envolve um grande número de pessoas reunidas.  

• Lembramos que a comunhão será sempre dada na mão.  

• Não haverá água benta.  

• O puxador da porta da entrada do Santuário será regularmente desinfectado. 

Acreditamos que estas medidas são necessárias para cooperar, de forma preventiva, no 

cuidado dos peregrinos. Devido à evolução da situação em relação ao coronavírus, 

avaliar-se-á no devido tempo se estes meios serão estendidos para além de 24 de 

Março.  

Colocamos esta situação extrema nas mãos da Mater para que Ela possa acompanhar 

os doentes infectados com este vírus e, ao mesmo tempo, rezamos pela saúde das 

enfermeiras e dos médicos que cuidam destas pessoas e pelos cientistas que 

procuram uma vacina eficaz contra o vírus. 

Pe. Pablo Javier Pol  
Reitor – Vallendar/ Schoenstatt 9/3/2020 
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