
PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ SCHOENSTATT 

 

Ngày 12-4-1894, bà Katharina (1861-1939), tín hữu Công Giáo 

đạo đức, dẫn Joseph Kentenich, đứa con trai 9 tuổi, đến trước 

tượng Đức Mẹ MARIA. Rồi trước sự kinh ngạc của cậu bé, bà 

mẹ cởi dây chuyền vàng trên cổ cậu bé và đặt vào cổ tượng 

Đức Mẹ. Bằng cử chỉ này, bà Katharina chuyển giao quyền 

giáo dục vào vòng tay từ mẫu của Mẹ Thiên Quốc. Sau này, 

Joseph Kentenich thổ lộ: 

- Kể từ giây phút ấy, tôi chính thức được Mẹ THIÊN CHÚA 

hướng dẫn. Tôi không tiếp nhận ảnh hưởng của bất cứ ai 

khác! 

Đây là biến cố quyết định vận mệnh cuộc đời cậu bé Joseph 

Kentenich, đặc biệt tâm tình kính mến dành riêng cho Mẹ 

THIÊN CHÚA. 

Joseph Kentenich sinh ngày 18-11-1885 tại Gymnich, phía bắc thành phố Koeln, nước Đức. Ngay lúc 

chào đời, bé Joseph mang vết thương nơi lòng. Vì gia cảnh nghèo, bà Katharina, mẹ cậu, phải làm người 

hầu cho viên quản sự một cơ sở rộng lớn. Ông này hứa sẽ cưới bà Katharina làm vợ, sau khi biết bà đã 

có thai với ông. Nhưng rồi ông chần chừ và sau cùng ông nuốt lời hứa, khiến bé Joseph trở thành trẻ 

không cha! 

Mãi sau này, khi Joseph trưởng thành và trước khi thụ phong Linh Mục, thầy Joseph van xin lần cuối, xin 

ông chính thức cưới bà Katharina làm vợ, nhưng ông ta vẫn một mực từ chối. Kể từ đó, Linh Mục Joseph 

đổ dồn tình hiếu tử cho CHA trên trời, tình hiếu tử mà đáng lý Cha Joseph cũng san sẻ cho người cha 

trần thế của mình nữa! 

Năm 12 tuổi, vào ngày rước lễ lần đầu, cậu Joseph tỏ lộ với mẹ ước nguyện trở thành Linh Mục. Thể 

theo lời khuyên của Linh Mục giải tội, bà Katharina ghi tên con vào đệ tử viện dòng các Cha Pallotti ở 

Ehrenbreitstein. 

Sau thời gian tiểu chủng viện, thầy Joseph nhận vào tập viện. Trong thời gian này, thầy gặp khủng hoảng 

trầm trọng về tinh thần. May thay, nhờ lòng đặc biệt sùng kính Đức Mẹ MARIA, thầy Joseph vượt qua 

cơn khủng hoảng và tiến lên chức Linh Mục ngày 10-7-1910. 

Cha Joseph có biệt tài về tâm lý giáo dục và thành công bên cạnh giới trẻ. 

Thay vì trực tiếp thông truyền sự hiểu biết, Cha Kentenich hướng dẫn giới trẻ tự khám phá ra kho tàng 

hiểu biết. Cha muốn giúp người trẻ phát triển trí phán đoán nhờ Đức Tin soi chiếu, hầu trở thành người 

hoàn toàn tự do và vững mạnh trong cuộc chiến chống lại những ý thức hệ sai lầm và vô thần. 



Đúng hai năm sau ngày thụ phong Linh Mục, Cha Joseph 

Kentenich được bề trên chỉ định đến làm việc tại Schoenstatt. 

Và chính nơi đây, bắt đầu những hoạt động đặc thù của Cha 

Kentenich, ghi dấu lòng sùng kính Đức Trinh Nữ MARIA. 

Thế chiến thứ nhất (1914-1918) bùng nổ. Cha Kentenich thành 

lập ”Hội Đức Mẹ” như phương thế hữu hiệu giúp Cha hoàn 

thành việc huấn luyện người trẻ. 

Ngày 18-10-1914, Cha Kentenich cùng với 20 người trẻ, họp 

nhau trong nhà nguyện nhỏ ở Schoenstatt. Cha Kentenich 

khẩn khoản xin Đức Mẹ MARIA thiết lập ngai tòa của Mẹ, 

phân phát kho tàng của Mẹ và biến nơi này thành trung tâm 

hành hương. 

”Hội Đức Mẹ” hay cũng còn được gọi là ”Phong trào tông đồ 

Schoenstatt” lan nhanh trong nước Đức rồi chuyển sang hai 

nước Áo và Thụy Sĩ. 

Thời thế chiến thứ hai 1939-1945, Cha Kentenich hoạt động hăng say hơn để chống lại chủ thuyết đức-

quốc-xã. Chẳng bao lâu sau, Cha bị ghi vào sổ đen và bị bọn mật vụ đức-quốc-xã truy lùng. Cha bị bắt 

ngày 20-9-1941 và một năm sau bị chuyển đến trại tập trung DaChau. Mặc dầu bị xiềng xích, tù tội, 

nhưng Cha Kentenich vẫn không đầu hàng. Cha tiếp tục hoạt động và tiếp tục thành lập nhiều phong 

trào, với mục đích đối phó với sự dữ đang lộng hành lúc đó, đặc biệt là bọn đức-quốc-xã. Thế chiến thứ 

hai chấm dứt, Cha Kentenich được trả tự do. Cha dùng tự do để phổ biến các phong trào truyền bá lòng 

sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA.. 

Nhưng rồi tai biến xảy ra. Cha Joseph Kentenich bị hiểu lầm và bị Tòa Thánh cấm hoạt động. Cha vâng 

lời. Mãi đến ngày 13-9-1965, Cha mới được Đức Thánh Cha Phaolo VI (1963-1978) phục hồi danh dự và 

cho phép Cha trở lại hoạt động tông đồ. Nhưng Cha Kentenich chỉ còn sống thêm ba năm nữa. 

Ngày 15-9-1968, sau khi dâng Thánh Lễ và bước ra phòng thánh, Cha gục ngã và êm ái trút hơi thở cuối 

cùng. Thi hài Cha được an táng ngay nơi Cha gục đầu tắt thở. 

Cha Josep Kentenich qua đời, nhưng linh đạo của Cha vẫn tiếp tục được nhiều người theo đuổi. Linh đạo 

Cha Joseph Kentenich dựa trên bốn cột trụ: 

- hoàn toàn phó thác cho THIÊN CHÚA 

- hoàn toàn để Chúa sử dụng như dụng cụ của Ngài 

- bước đi trên đường nên thánh bằng cách thi hành cách anh hùng những việc bé nhỏ tầm thường 

- suốt cuộc đời sống mối giây yêu thương liên kết chặt chẽ với Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 
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