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G. André Déculty 

 

BICENTENARI 

 
1817 – 2017 

Fundació de l’Institut dels GERMANS  MARISTES 

 

BREU RECORD DE L’ORIGEN DELS GERMANS MARISTES 

 

Marcel·lí Champagnat descobreix la misèria religiosa. Per aquest motiu, el 2 de gener del 

1817 s’instal·la en una casa del poble amb dos joves. Somia que aquests i molts altres 

anunciïn l’Evangeli als infants i als joves més necessitats. Considerem aquesta data com la 

de la fundació de l’Institut Marista. 

Es tracta de reconèixer tot el bé que l’Esperit Sant ha realitzat en l’Església i en el món a 

través de l’Institut Marista. Al llarg d’aquests dos-cents anys, diverses generacions d’infants 

i de joves s’han beneficiat de l’educació marista en els cinc continents.  

Aquesta celebració serà una ocasió de llançar-nos tots plegats pel camí del tercer centenari 

marista. Una ocasió meravellosa d’UN NOU COMENÇAMENT. 

 

UN NOU COMENÇAMENT PER A L’INSTITUT 

 

Vivim sovint alguns començaments al llarg de la nostra vida. Hi ha passatges significatius: 

infantó, nen, adolescent, jove, adult, últims anys… Passa igual a la vida espiritual; de vegades 

les transformacions són molt lentes, però també n’hi ha de brutals. Transformacions com la 

de Sant Pau en el camí de Damasc i transformacions on calen molts anys per convertir-se 

de debò.  

 

El pare Champagnat ho va viure quan va anar de la casa de La Valla a la vall de l’Hermitage 

per començar l’agosarada aventura de construir una casa per als seus germans. Volia donar 

una resposta més adequada a les necessitats del seu temps. Només feia alguns anys que 

tot havia començat, però se sentia ja la necessitat d’un nou començament. El G. Emili Turú, 

Superior general, ens diu: “Ens adonarem que aquesta necessitat de tornar a començar ha 

sigut constant en l’Institut Marista. Noves circumstàncies històriques, socials o fins i tot 

internes, ens van obligar a ser profundament creadors, a trobar la manera de respondre a 

les noves necessitats. En aquest inici del segle XXI som convidats a viure UN NOU 

COMENÇAMENT.” 

 

LA CASA DE NOTRE-DAME DE L’HERMITAGE, SÍMBOL D’UN “NOU COMENÇAMENT” 

 

El G. Superior general ens diu que “la casa de l’Hermitage se’ns presenta com un símbol 

eloqüent d’aquesta necessitat d’adaptació als nous temps i a les noves necessitats. Hem 

tractat de conservar fidelment els principals records del pare Champagnat i dels primers 

germans. 

 

ELS FRUITS QUE ESPEREM D’AQUEST NOU COMENÇAMENT, DONANT EL MILLOR DE NOSALTRES 

MATEIXOS. 

 

Hi ha tres dimensions que, molt probablement, marcaran la vida marista en el nostre futur 

proper: 

 en primer lloc, un enfocament més clar i més compromès de la nostra missió en favor 

dels infants i els joves marginats; 
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 desprès, la resposta de l’Institut davant l’evidència del desenvolupament del laïcat 

marista; 

 I finalment, una atenció particular a la dimensió mística de les nostres vides.” 

 

El G. Emili proposa que ens inspirem en el “germà Francesc que va viure des que tenia 10 

anys al costat de Marcel.li, el qual estimava profundament, tal com ho deixa veure en els 

seus escrits i, naturalment, en la seva vida.” 

Sí, com deia el germà Francesc, ara ens correspon a nosaltres donar el millor de nosaltres 

mateixos pel futur de l’Institut.  

 

Primera icona, any Montagne: octubre 2014 – juliol 2015  

Criden el Pare Champagnat per assistir el jove moribund de la família Montagne. Aquesta 

trobada amb el jove Montagne ha estat un esdeveniment que va marcar profundament la 

vida del Pare Champagnat i, sens dubte, va provocar el naixement de l’Institut Marista. Tot 

meditant davant la icona i vivint aquest any, recordarem la importància i la urgència de la 

nostra missió. Sabem que aquesta missió és tan actual avui en dia com en temps del Pare 

Champagnat. 

 

Nosaltres també ens sentim cridats a posar-nos en marxa per trobar els joves Montagne 

d’avui, siguin on siguin. Som convidats a ser Jesús per als Montagne d’avui, a acompanyar-

los amb tendresa i delicadesa en el seu camí. 

 

Les crides d’avui 

Escoltem la crida insistent del papa Francesc a sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a 

arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli (EG 20). 

Meditar sobre aquesta primera icona vol dir deixar-nos interrogar: 

 Què cremava al cor del P. Champagnat, en el seu camí de tornada a La Valla, després 

d'haver-se trobat amb el jove Montagne?  

 Què bategava al seu interior, que el va portar a fundar l'Institut pocs mesos després? 

No és aquest mateix camí el que ara estem cridats a refer, deixant-nos interpel·lar 

profundament per la situació dels joves Montagne d'avui? Què crema al fons del meu cor, 

que m’escalfa i em llança per nous camins de la missió? 

 

Segona icona, any Fourvière : juliol 2015 – juliol 2016 

El 23 de juliol del 1816 celebrarem els 200 anys de la promesa dels primers Maristes. 

L’endemà de la seva ordenació sacerdotal, un grup de sacerdots joves, plens d’il·lusió, puja 

al santuari de Fourvière, a Lió. 

 

Viure l’Evangeli a l’estil de Maria 

El G. Emili ens diu: “Reconeixem amb agraïment que l'Esperit Sant ha fet florir entre nosaltres 

la vocació laïcal marista. Milers de laics de tot el món se senten cridats a viure l'evangeli a 

la manera de Maria, segons la tradició del P. Champagnat i dels primers germans. 

Ens recorda també la invitació forta de l’últim Capítol general a tenir “una nova relació de 

comunió entre germans i laics, per respondre millor a l'apassionant missió que l'Església ens 

confia. Hem d’estar units al voltant de la figura de Jesús. Sense mira enrere ni fer com 

aquells que s’allunyen de Jesús i van al seu aire. 
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Tercera icona, any La Valla: agost 2016 – agost 2017 

Cada planta de la casa “Champagnat” renovada presenta un simbolisme que podem 

associar als tres anys de preparació al bicentenari. 

 

La planta de la Missió 

El G. Emili compara la planta superior a la “sala del pis de dalt” de Pentecosta. A La Valla es 

tracta, en efecte, de l’espai de la missió: Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles 

meus… Un lloc ample, lluminós, obert al món. 

 

La planta de la Fraternitat 

A la planta baixa es troba la famosa taula dels nostres orígens: representa el símbol de la 

fraternitat. Podem contemplar aquesta taula on van seure el Pare Champagnat i els primers 

germans. “Avui aquesta taula es veu enriquida amb la presència no només dels germans, 

sinó també dels laics maristes, cridats a construir una Església de rostre marià.” 

 

La planta de l’espiritualitat 

“És un petit espai al subsòl, al qual cal baixar. Simbolitza aquest espai interior on cada un 

de nosaltres és habitat pel Misteri. És l'espai de la interioritat, de la dimensió mística de les 

nostres vides”, diu el G. Emili. 

Viure com el Pare Champagnat suposa conrear el silenci, donar temps suficients a la pregària 

personal i comunitària, posar-se a l'escolta de la Paraula del Senyor, com Maria a 

l'anunciació. Es la invitació a conrear la dimensió mística de les nostres vides. 

 

CONCLUSIÓ 
El G. Superior general desitja que cadascú a la seva manera ajudi l’aurora a néixer, l’aurora 

d’un Institut Marista renovat. Aquest “NOU COMENÇAMENT” només serà possible amb el 

compromís de tots nosaltres. 

“Comptem també amb l'ajuda, amb la tendresa, amb la cura de Maria nostra bona Mare. 

Que Ella sigui la nostra inspiració i la nostra benedicció.” 

 


