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ROE, 10 éves 
UBUNTU, Én azért vagyok, mert mi vagyunk 
Christophe Schietse 

 
A l’Hermitage Tartomány nevelési intézményeinek tízedik találkozóját a Montagne év szellemében 

tartották meg, aki az első ikon azon az úton, mely a Champagnat Atya által alapított Rend kétszáz éves 

évfordulója felé vezet. Ez az ikon arra szólít fel minket, hogy fedezzük fel, vagy fedezzük fel újra, mi az, 

ami marista szívünket élteti. Arra hív meg minket, hogy lelkesedéssel és bizalommal válaszoljunk 

korunk sürgető felhívásaira, és menjünk elébe a mai “Montagne”-oknak. 

 
Az erre a találkozóra fenntartott dinamikák és témák segítették a résztvevőket, hogy kicsit még jobban 

tudatára ébredjenek odatartozásuk értelmének, és még inkább kifejtsék azt; először a 

Tartományunkhoz, majd túl azon, magához a Marista Rendhez való kötődésüket. Az UBUNTU szó 

vezérmotívumként tért vissza találkozásunk folyamán, ami pedig egy olyan afrikai fogalom, melyet 

nagyon nehéz visszaadni egyetlen szóval. Jelentését úgy határozhatnánk meg, mint mikor egy személy 

tudatára ébred annak, hogy saját emberi mivolta összekapcsolódik a többiekével, mintha az emberi lét 

és a testvériség egymástól elválaszthatatlan lenne. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a marista 

misszió jövőjét együtt, és mindegyikünk saját gazdagságát tudatosítva építjük. Csak úgy maradhatunk 

nyitottak és készségesek, ha biztosak vagyunk abban, hogy valami rajtunk túlmutatóhoz tartozunk.  

 

A SWAMP betűszóval (Spirituality, We, At risk, Mary, Pledge) azt kínálják fel nekünk, hogy mélyen és 

teljesen, makacsul köteleződjünk el; a szívósságot és a bizonyosságot arról a feltétlen és gyengéd 

szeretetről való, amivel a mi Édesanyánk szerette Fiát, Jézust. Azért, hogy képesek legyünk 

komfortzónánkból kilépni és kockázatot vállalni, hogy a mai, közeli és távoli “Montagne”-ok elé 

menjünk, a világ szenvedéseire konkrét válaszokat adjunk, hogy megvalósítsuk Champagnat Atya 

álmát: minden fiatal és gyermek előtt tárjuk fel Isten iránta való szeretetét. 
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A TŰZ HANGJAI 

MISZTIKUSOK ÉS PRÓFÉTÁK EGYSÉGBEN 

 

 
Pau Tristany testvér 

 
Az AIMM (a Találkozó) számomra nagy élmény 

volt, mint ahogy bármely marista számára az lett 

volna. Áldás volt, hogy részese lehettem, s ilyen 

intenzív módon tapasztalhattam meg, mit jelent 

maristának lenni.  

Mivel Magyarországon lakom, ahol kicsi és fiatal 

intézmények vannak, kevés a világi tag és 

kevesen vagyunk testvérek, mélyen érintett, hogy 

olyan sok mindenkivel találkoztam, a marista 

misszióban és karizmában valóban elkötelezett, 

és buzgósággal teli világi tagokkal és testvérekkel. Ők mindezt nem elméleti szempontból élik, s nem is 

azért, hogy egy marista központban dolgozhassanak, hanem szívük mélyéből és az életből kiindulva. 

Sokatmondó volt az, hogy a találkozó Afrikában került megrendezésre, éppen azokban a napokban, 

amikor a terrorizmusról és az Eboláról oly sok szó esett. A Marista Rend bátorságáról tett ez tanúságot. 

A résztvevők válaszának szintén nagy jelentősége volt.  

 

A nyelv és a kultúra soha nem jelentett akadályt a kommunikációban. Valami erősebb kapcsolt egybe 

minket: a hit és a karizma. Tökéletes volt a szervezés. Az afrikai testvérek fogadtatása, és a szervező 

bizottság munkája nagyon lényegesnek bizonyult: közlekedés, szállás, étkezés, fordítás, stb. A ritmus 

kemény, de nagyon jól átgondolt volt. Mindez nagyon sokat segített abban, hogy a témákat alaposan 

elmélyítsük és megtárgyaljuk. 

A találkozó alatt Nairobiban lenni olyan volt számomra, mintha egy “marista égben” lettem volna, ahol 

az élet, a spiritualitás és az elmélet szép egységben volt; ezek inspirálták a reflexiót, és a találkozó záró 

dokumentumának alapját alkotó gondolatokat. 

Nagyon megérintettek a konkrét személyek, világi tagok és testvérek tanúságtételei. Megismerni 

helyzetüket, küldetésüket, azt, hogy mi táplálja hitüket. ... Rám, mint testvérre, nagy hatással volt 

számos világi tag elkötelezettségének mélysége, akik képesek megtenni nagyon bátor és fontos 

lépéseket, melyek messze túlmutatnak a munka, vagy a lelkipásztori feladatok területén.   

 

Ami a találkozó záródokumentumát illeti, engem nagyon megragadott az, hogy ily nagy fontosságot 

tulajdonított a lelkiségnek, különösen az imának, a közösségnek, Máriának, a prófétálásnak és a 

misztikának. Egy másik fontos aspektus, hogy mindaz, amit a dokumentum mond, az életben 

gyökerezik, és az életből fakad. Nemcsak szép elméletekről van szó, hanem fogható és megvalósítható 

vonásokról. Emlékszem, hogy azon a napon, amikor dokumentumot kezdték leírni, attól féltem, hogy 

talán elveszítünk sok felmerült gondolatot és kezdeményezést. Örömmel állapítottam meg, hogy már a 

vázlatok is annak lényegéről tanúskodtak, amiről beszéltünk. 

 

Szintén nagyon fontos az üzenet optimizmusa és bátorsága. A marista valóság számos országban nem 

túl vidám (mindnyájan elismerjük, szinte mindenütt hiányoznak a testvérek, és kevesen vannak az 

elkötelezett világi tagok). Mégis, a dokumentum nem arra ösztönöz minket, hogy “a lyukakat töltsük be” 

intézményeinkben, a minket nap, mint nap nyomasztó hiányokat, és nehéz helyzeteket tömjük be, 

hanem arra szólít fel, hogy induljunk el, és menjünk arra, amerre majd a Lélek (Isten) vezet. Vannak, 

akik talán azt gondolják, hogy ez lelkiismeretlenség (talán igen!), de ez éppen az Evangélium igényeinek 

vonalát követi. 
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Àngel Domingo 

 
Sokatmondó, hogy a Misszió II. Nemzetközi Találkozójára a kenyai Nairobiban, Afrika szívében került 

sor. Szintén nagy jelentőségű az, hogy a Marista Rend egészének képviselői egy olyan földrész szívében 

találkoztak, mely sokszor a világ perifériája volt, annak ellenére, hogy kultúrája, hagyományai, 

közösségei, tagjai... mily sok lehetőséget hordoznak. 

 

S még az is sokatmondó, hogy a 

köszöntés szavait egy afrikai nő mondta. 

Micsoda szimbólum! Egy afrikai nő, aki a 

teremtés újabb magyarázatát adja. 

Jellegzetes tehát, hogy a minden dolgok 

kezdetének tekintett rész magyarázatát 

halljuk, azon a kontinensen, ahol 

megszületett az emberi élet, mégpedig 

egy nő hangján.  

ÚJ KEZDET előtt állnánk? 

 

Ezután már biztos, hogy a Nairobiban, a 

Misszió II. Nemzetközi Találkozója 

keretében átélt élmény leírására csak szegény szavakat használhatok. Mindaz, amit átéltem, közvetlen 

felhívásként szól hozzám, mivel saját spiritualitásom kultúrájának kiváltságos ideje volt ez számomra, a 

feltétlen közösség érzésének újra felfedezése, mindazokkal, akik a marista karizmát élik, és azzal 

együtt rezdülnek.  

 

A közösség érzése, amit nemcsak azon kiváltságos személyek mellett éltem meg, akik a Találkozón 

részt vettek, hanem mindazokkal is, akikkel részem volt abban az örömben, hogy együtt járjam azt az 

utat, ami éppen egy éve kezdődött. Nairobiban mindnyájan megszólaltunk. Éreztem, hogy amikor a 

Tartomány képviselői – Nikos, Pau, vagy én magam – beszéltünk a plenáris üléseken, az imában, a kis 

csoportban, akkor nemcsak a mi hangunkat hallották, hanem a Tartomány minden személyének 

hangját, akikkel utunkat együtt járjuk. Lehet, hogy ennek van valami köze az UBUNTU érzéséhez, ami 

egy afrikai szó, melyet Emili testvér magyarázott a közösséggel kapcsolatban: Én azért vagyok, mert mi 

vagyunk. 

 

A Nairobi találkozó nemcsak a misszió találkozója volt; a 

karizma három dimenziója körül osztottuk meg 

gondolatainkat: a spiritualitás, a közösség és a misszió 

témája körül. Ilyen értelemben a Nairobi Találkozó nem 

sok választ hozott, inkább számos kérdést vetett fel: 

Vajon a “létezésből” kiindulva cselekszünk?  

Mi az a középpont, ami mozgat minket? Vajon aktivisták 

módjára működünk? Tehetetlenségből? Vagy pedig 

marista értelemben vagyunk aktívak? Mit jelent 

napjainkban a “közösség” szó? Ideje, hogy kiszélesítsük 

sátrainkat? Vajon új sátor ez? Nemzetközi? 

Interkulturális? Vallásközi? Számítunk majd eltökélten a 

világ perifériáin élő fiatalokra és gyermekekre? 

Tudatában vagyunk-e annak, hogy a Marista Ifjúsági Pasztoráció jó alkalom, amit meg kell ragadni?  

 

Ezekre, és sok más kérdésre kell mindnyájunknak együtt választ keresni, mint megannyi kihívásra, 

melyek egész biztosan A MARISTA KARIZMA ÚJ KORSZAKÁBA fognak helyezni minket. A folyamat nem 

ér véget Nairobiban, hanem tovább folytatódik. Meghívnak minket, hogy együtt álmodjunk tovább... Ha 

gyorsan akarsz menni, menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, akkor menjünk együtt: Az UBUNTU ezt is 

jelenti. 
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Níkos Noulas 

 
Az első Nemzetközi Marista Missziós Találkozóra 2007-ben, a 

brazíliai Mendes-ben került sor, melynek címe ez volt: „Egy szív, egy 

küldetés”. A Marista Testvérek Rendje számára úgy a Találkozó, 

mint a Tartományokban és Régiókban folyó előkészítő fázis, 

történelmi jelentőségű volt, mivel első alkalommal történt, hogy 

különféle korú testvérek és világi tagok összejöttek a világ négy 

sarkából, beszélgettek, egyenlő tagokként mindnyájan együtt 

gondolkodtak a Rend identitásáról, életéről, missziójáról és 

jövőjéről. Ezt az egyedülálló tapasztalatot nagyon pozitívan 

értékelték, olyannyira, hogy a Rend 21. Általános Káptalanja, mely 

ezt követte, elfogadott néhány Mendes-ben született üzenetet és 

javaslatot, és erősen bátorított arra, hogy szervezzék meg a Marista 

Misszió újabb Általános Találkozóját, Mendes szellemében.  

 

Így, hét évvel később, a Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója 

Kenyában, Nairobiban került megrendezésre. A cél az volt, hogy a 

Marista karizma újabb kifejeződési formáit keressük, a harmadik 

centenárium küszöbén.  

 

Amikor learatjuk az 1. Nemzetközi Találkozó gyümölcseit és örökségét, a résztvevőket, mint ahogy a 

világ minden Maristáját is, arra hívják meg, hogy legyenek „Fiatal Maristák Misszióban”. 

 

A Nemzetközi Bizottság, melynek feladata a Találkozó megszervezése volt, az egész marista világból 

érkező 36 javaslat közül a lángot választotta logójának. A keresztény hagyományban a láng a Szentlélek 

melegét és fényét jelképezi, aki missziónkban hajt és ösztönöz minket. A Találkozó címe egyébként ez 

volt: „Fiatal Maristák Misszióban”, olyan misszióban, melynek Isten melegét és fényét az egész világon 

el kell terjesztenie. Ezen felül, a tűz több kultúrában is a találkozás, az összejövetel helyét szimbolizálja, 

ahol őrzik a történelmet és a hagyományt, ahol megélik a jelent, és a jövőt építik. 

 

Az afrikai földrészen, ahol a Találkozóra sor került, szokás az, hogy az emberek a tűz körül 

összegyűlnek, az életről beszélgetnek, és az életet ünneplik. A tűz Pünkösd eseményére emlékeztet 

minket, amikor a Szentlélek leszállt Krisztus tizenkét tanítványára, s ami az Egyház teremtésének 

születésnapja. Az Evangélium egyébként bővelkedik a világosságra és a tűzre vonatkozó szimbolikus 

hivatkozásokban. „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12) „Olyan lett szívemben, mint égő tűz” (Jer 20, 

9), Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna!” (Lk 12,49), 

s még sok más… Ez a tűz tehát, varázsával, titokzatos oldalával, lelkesültségével és melegével, 

magához vonzott minket, hogy új 

távlatokról álmodjunk, melyek még inkább 

új életre keltik a marista karizmát. S az 

élmény valóban nagyszerű volt… 

 

Életünk folyamán olykor előfordul velünk, 

hogy különösen szerencsésnek é 

boldognak érezzük magunkat, különféle 

egyedülálló és kivételes élménynek 

köszönhetően, amit átélünk, vagy átéltünk. 

Olyan élmények ezek, melyek mély nyomot 

hagyhatnak életünkben, talán új kezdetet is 
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jelentenek, és amelyek által szép és nagy felelősséget vállalhatunk el. A felelősség itt a kapott üzenet 

továbbadása, előmozdítása, terjesztése saját lelkünkben és mások lelkében. Az a benyomásunk, hogy 

az életet, vagyis a szent fényt (a Szent Tüzet) adjuk át a másik embernek, mintegy az igazi életet 

kínáljuk fel. Olyan ez, mint egy váltófutás, melyben befogadjuk a tanúságot, amit át kell adnunk 

embertársunknak; az olimpiai tűz lángját kell másokkal együtt (a váltókkal) a lehető legmesszebbre 

elvinni. Ez az UBUNTU érzés, az az afrikai szó, amit Emili Turú testvér magyarázott el nekünk, és amit a 

társadalommal nekünk is tennünk kell: „Én azért vagyok, mert mi vagyunk”. Van még egy másik afrikai 

mondás is, ami jól rámutat a közösség és a folyamatosság szellemére: „Ha gyorsan akarsz menni, menj 

egyedül, ha messzire akarsz jutni, akkor menjünk együtt.” Amint látjátok, a bölcsesség nem egy 

kontinens kiváltsága, hanem minden élete értelmét kereső ember kiváltsága.  

 

Így több mint 120-an voltunk, akik a föld négy sarkából 

érkeztünk, hogy Afrikában találkozzunk. Mindegyikünk 

magával hozta a saját hagyományát, saját mentalitását, saját 

életmódját, saját kultúráját, a saját országára jellemző nyelv, 

etika és a filozófia által. De mindegyikünk egyazon marista 

prizmán nézett keresztül, mindegyikünk érezte azt, hogy 

egyazon keresztény közösséghez tartozik, a maristákhoz, 

akiknek közös a látásmódja és a célja. Erősen éreztük a 

személyek közösségét. 

 

 

Az ember egyénként születik, és személlyé válik. Az egyén anélkül is létezik és fennmarad, hogy 

túllépne saját határain; anélkül, hogy “áttörne” saját kötelékein. Míg a személy azért létezik, mert együtt 

létezik a másik emberrel, a másikkal, a különbözővel. A Nairobi Találkozó során azt éreztük, hogy a 120 

résztvevő nemcsak egyének, vagy emberek összessége, hanem egyedülálló, különböző személyek 

közössége, akik szeretnének kommunikálni, részt venni, és kapcsolatokat kibontakoztatni. A személyek 

között folyamatosan fennálló párbeszéd a másik elfogadásával kezdődött, és azzal folytatódott, hogy 

felfedeztük nem a személyes javakat, hanem közös javunkat, azt a kölcsönös kincset, ami a párbeszéd 

valódi dimenzióját tükrözi. “Atyám házában sok hely van” (Jn 14,2). Pünkösd napján az egyház 

teremtésének eseménye a személyes különbözőség elfogadását jelenti, de a népek és nyelvek 

kulturális különbözőségének elfogadását is, Krisztus Testének perspektívájában. 

 

Amint talán értitek is: mikor ilyen termékeny a talaj, és ennyire megfelelő a klíma, akkor a mag biztosan 

kihajt és fejlődik.  

Mindegyik résztvevőnek megvolt a saját kedves, nyitott és szeretetteljes viselkedési módja, nemcsak a 

Találkozó miatt, hanem a Rend jelene és jövője miatt is. 

 

A Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója sokat nyújthat a Rend életében és fejlődésében, mint  

(Az elgondolásokat kommentár és magyarázat nélkül, röviden idézzük,) 

 

1. Megújulás és nyitottság az egész világ felé. A keresztény embert, következésképpen éppígy a 

marista szellemet is, ökumenikus karaktere jellemzi.  

2. Kritika, de önkritika is. 

3. A problémák felderítése, és az hogy próbálunk megoldást találni rá.  

4. Visszatérés Marcellin Champagnat forrásaihoz, hogy újból tudatára ébredjünk a jövőt tápláló 

gyökereknek.  

5. Annak felismerése, hogy mindannyiunknak szüksége van képzésre ; senkinek nincs abszolút 

tudása, bármilyen korú legyen is, vagy bármilyen funkciót töltsön is be.  

6. Annak érzése minden marista számára, hogy nincs egyedül, hanem egy nagy családhoz, 

nemzetközi kiterjedésű hálóhoz tartozik, és egyetemes értékkel van felruházva.  

7. A készség újra élesztése.  

8. Annak elősegítése, hogy minden marista belső világa és spiritualitása fejlődni tudjon, a 

párbeszéd, a közösségi élet és a tapasztalatok megosztása által.  

9. A régió (tartomány) fogalmának jelentése.  

10. A különbözőség és a sajátosság tudatosítása.  
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11. A testvérek és világi tagok közötti harmonikus kapcsolat (a marista misszió egy olyan arany 

talentumhoz hasonló, melynek egyik oldalán a testvérek, a másikon pedig a világi tagok vannak. 

Egyik oldal értéke sem nagyobb a másikénál, és a talentum egyik oldalát sem lehet a másiktól 

elválasztani.)  

12. Minden, a Marista Misszióban résztvevő személy bátorsága arra, hogy kockázatot vállaljon és 

szembenézzen felelősségeivel.  

13. A marista közösség újjászervezése, átdolgozása, és megújítása, ami a keresztény élet magját 

képezi.  

14. Az élő példák, és a marista misszió legfontosabb tanúságtételeinek felkutatása és egybegyűjtése.  

15. hasonlóképpen, a mai „Montagne”-ok felfedezése. 

 

A marista műnek megvan a saját múltja, jelene, és jövője, mivel örök valóságról (igazságról), a másik 

iránti szeretet tanúságtételéről, Isten művéről van szó.  

 

A Marista Rend alapítása bicentenáriumi ünnepségeinek hajnalán közösen néztünk egy új elé, melynek 

jellegzetes vonásai a prófétálás, a misztikus karizma és a közösség. Ezeket a vonásokat felismerjük 

egymásban, minket pedig elismernek Marcellin Champagnat Maristáiként. Szeretnék itt kissé 

hosszabban elidőzni e fogalmaknál, vagy inkább mindegyiküknél külön-külön, hogy megérthessük, 

mennyire nagy szükség van ezekre az emberek életének jelenlegi feltételei között.  

 

 

A misztikus dimenzió, mely a spiritualitással, a befelé tekintéssel együtt az ima 

lényegét alkotja, választ adhat a mai telhetetlen materializmusra. Ezzel mélyítjük el 

« lényünket », ami tetteinknek értelmet ad. Ezen felül, a misztikus dimenziónak 

köszönhetően embertársunk arcán keresztül Isten arcát keressük, a közösség és 

az egység (communion) keretei között. A mai Európának szüksége van a Szűz, a 

marista tanító példájára, aki az evangéliumi üzenetet adja át, színvonalas 

folyamatokon keresztül, melyek hozzájárulnak a szellemi kultúrához. 

 

A prófétai dimenzió : Az emberi történelmen keresztül megállapíthatjuk, hogy a 

próféták szerepe kulcsfontosságú és meghatározó, mivel ők azok, akik az 

embernek a látásmódot, távlatot, reményt, és a társadalom fejlődését adják. A 

próféta meg tudja különböztetni a « Montagne »-okat abban a világban, amelyben 

élünk, a fogyasztói társadalomban és a nihilizmusban. Ma a világ közepén Európa 

áll, ez azonban olyan középpont, mely több olyan vidéket is magában foglal, ahol 

a gyermekek jogait – nyíltan, vagy titokban – megsértik. Európában, ahol a 

kritika és önkritika született, ma léteznek olyan intézmények és szervezetek, 

melyek megpróbálják manipulálni és irányítani azt. A mai világnak személyekre, 

nem pedig tömegekre van szüksége, prófétákra, akik az erdőt, és nem a fát látják, 

akik világosan látnak, hogy előkészítsék az új nemzedéket, aki a maga részéről 

szintén továbbadja majd az Evangéliumot.   

 

A közösségi dimenzió : Az Egyház eljön a világba, melyben az ember az 

individualizmustól, elidegenedéstől, magánytól, melankóliától, eltávolodástól 

szenved, hogy igazságával és közösségi szellemével megszabadítsa az embert. A 

párbeszédet, a közösségi életet, a családias szellemet, a készséget és a 

megosztott felelősséget kínálja fel neki. A közösségben megvan az elköteleződés 

egy sajátos szerep mellett, és a feladat teljesítése. Az Evangéliumban Krisztus ezt 

mondja : « Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott 

vagyok közöttük » (Mt 18,20). Az egyház (« ekklisia ») szó etimológiája görögül 

személyeknek, közös céllal való gyülekezetét jelenti. Ez a mentalitás, ami választ 

ad a zsákutcákra, hiányzik ma a fogyasztói társadalom világában. Arisztotelész ezt mondta : « a 

helyes gondolkodás a helyes kommunikációból ered », és nem tévedett. 
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Kihívások 

Ami a Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója nyomán megjelenő kihívásokat illeti: 

Mint ahogy korábban mondtam, a Maristák számára óriási kihívás az, hogy a materializmustól, a 

fogyasztástól és az agnoszticizmustól megfertőzött társadalomban választ adjon azokra a zsákutcákra, 

melyekhez az uralkodó materialista koncepciók vezetnek. Ahhoz, hogy ennek megfeleljünk, az 

összeszedettséghez és a befelé figyeléshez/interioritáshoz folyamodhatnánk, ami időt igényel és egy 

kiválasztott helyet, hogy minden ember felfedezhesse lényének mélyét, valamint embertársát, és így 

eljuthasson az Istennel való közösségre. Az isteni keresése időt, odafigyelést, kultúrát, spiritualitást 

igényel. Ennek marista módja, a Szűz példája szerint, mindezeket az elemeket magában foglalja. 

 

A mai világban, a helyzet, az emberi kapcsolatok, az elképzelések, az életkörülmények, minden 

képlékeny, változik, instabil, láthatatlan és zavaros. Kihívást jelent a Maristák számára az, hogy 

meghatározott struktúrákat kínáljanak, melyek a múlt struktúráinak folytatását képezik, és képesek 

alkalmazkodni a meglévő elvárásokhoz. Így, a Rend hagyományát és történelmét tiszteletben tartva, 

megőrizhetnénk azt, ami időtlen, és elvethetnénk azt, ami elavult. A megkülönböztetés, kritikus 

gondolkodás és kiválasztás folyamata ez. Ily módon a Rend új struktúráját hozzuk létre, a múlt azon 

eltörölhetetlen elemeivel, melyek képesek megfelelni a ma és holnap igényeinek. Ezen felül, a Rend 

jelenlegi nemzetközi hálóját folytonosan erősíteni kell. Így a világban lévő marista közösségek közötti 

jobb kommunikációra és jobb megosztásra juthatunk el, ami odáig megy el, ahol a Maristák látják és 

érzik művüknek az egész világra kiterjedő dimenzióját. 
 

 

 

 

Összegzés –Távlatok 

 

• Elismerjük, hogy életünk középpontja Krisztus, és érezzük, hogy ő arra küldött minket, hogy 

apostolokká váljunk és továbbadjuk az Evangélium üzenetét. 

• Szűz Máriával együtt hallgatunk szívünkben arra a kihívásra, hogy folytassuk Isten meghívására adott 

válaszunkat, mint ahogy ezt Ő is tette. 

• Az értelmétől és irányától megfosztott világba, mely (sokszor be nem vallva) szomjazik az igazságra, a 

Maristák azért jönnek, hogy „az élet vizét adják”: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni 

fogtok; zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a 

zörgetőnek ajtót nyitnak. (Mt 7,7-8). 

• Különösen fontos az, hogy egy apostoli mű jól felépített hálózattal legyen ellátva, céljai 

megvalósítására. A marista művek nemzetközi hálózata több ízben bizonyította dinamizmusát és 

hatékonyságát.  

• Tapasztalatra és tudásra az idők folyamán, és az élet változásai és átmenetei által teszünk szert. A 

Maristák két évszázad tapasztalataival és ismereteivel rendelkeznek, úgy európai, mint az egész világra 

kiterjedő szinten. A múlt kritikus vizsgálata értékes örökséget jelent a jelen és a jövő számára. 

• A marista karizma időtlen, és ez úgy a testvérek, mint a világi tagok sajátja; elég, ha ápolják azt. 

Minden keresztény emberben ott van ez; elég, ha helyet, időt és eszközöket kap, hogy meghozza 

gyümölcseit.  

• „Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk” (1Jn 1,3). 

• Befejezésképpen, úgy gondolom, hogy ez a folyamat Nairobiban nem fejeződött be, hosszú út áll még 

előttünk. Arra kaptunk meghívást, hogy együtt álmodjunk tovább: próféták és misztikusok, egymással 

egységben, békével kell haladnunk a világban, azzal a céllal, hogy továbbadjuk az Evangéliumot.   

 

Ha Marcellin Champagnat fáklyaként magasodik az ifjúság előtt, akkor annak fénye Jézus Krisztus. 

« Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik : ‘Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem 

jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.’» (Jn 8,12) 
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„UTAZÁS A MARISTÁK SZÍVÉBE” 
André Déculty testvér 

 
Az európai hivatásgondozó csoport az ifjú maristák Buitragoi (Spanyolország) 

Nemzetközi Találkozójára a Marista Életről egy 20 tablóból álló sorozatot 

készített, a Madridi Világifjúsági Találkozó előtt. Elvégeztük a fordítási munkát 

is, hogy a szövegeket francia/angol, vagy katalán/angol nyelven is feltehessük. 

Ezt a kiállítást praktikus, s egy autóban is könnyen hordozható táblákra tettük 

fel. Két sorozat áll rendelkezésre Katalóniában, s két másik Franciaországban. 

Mindenkinek, fiataloknak és felnőtteknek is lehetővé teszi, hogy “utazást 

tehessenek a maristák szívébe”. 

 

A lelkipásztori programszervező csoportoknak egy gyakorlati útmutató segít 

abban, hogy az “utasokat” eljuttassák a maristák “szívébe”, hogy merítsenek 

abból. A Tartomány Nevelési Intézményeinek 2015-ös Találkozója (ROE) során, 

a Notre-Dame de l’Hermitage-ban a résztvevők mind bejárhatták ezt az utat. A 

“Low Cost Mariste” társaság ezen az utazáson keresztül segít nektek magasba szállni, hogy 

alaposabban megnézzétek a marista szellem rendkívüli és csodálatos világát, a terepjárók által bejárt 

ösvényeket, mindazt, amit már létrehozott, és elmondja a minden utazóhoz szóló felhívást, hogy élje 

meg, és tegye egyre elevenebbé Champagnat karizmáját.  

 

A kalandra öt terminál hív, berepülve a 

tegnapi és mai marista világot, a lelkiség 

mélységétől a marista életre való meghívásig, 

a testvérektől a világi tagokig, a múltbeli nagy 

marista alakoktól minden ma élő tagig. 

Mindegyik terminálnak megvan a maga 

dinamikája; egyénileg, vagy csoportosan hív, 

hogy a kifejtett, és a tablókon illusztrált 

témákat elmélyítsük. Ezek nem egyszerű és 

szép illusztrációk, hanem annak egy módja, 

hogy Champagnat nyomában és Mária 

példája szerint éljük meg az “interioritást”, és 

másokat annak megélésére vezessünk. 

 

Ennek a kiállításnak útmutatói minden egyes 

ország Felelőséhez eljuthatnak majd, hogy 

minden rendelkezésre álló anyag meglegyen, 

és ezzel egy kitűnő utazást és a marista világ szívében való személyes elköteleződést biztosítsanak az 

utasoknak. 

 

 
MONTAGNE ÉV; MEGHÍVÁS, HOGY MARCELLIN LEGYÜNK A MAI MONTAGNE-OK SZÁMÁRA 
Marta Portas 

 

A bicentenárium első évének ünneplése keretében arra hívnak meg minket, hogy fordítsunk időt arra, 

hogy szívünkben átérezzük azt, amit Montagne érzett.  

Hallgatva erre a meghívásra, személyes időt szenteltünk arra, hogy szemléljük, hallgassuk, és érezzük, 

mi volt az, ami arra indította Champagnat-t, hogy tudatára ébredjen annak, mi játszódik le a szívében, 

amikor a fiatal haldokló Jean-Baptiste-ot kísérte.    

 

Ami megszólalt bensőnkben a saját személyes időnk során, azt megoszthattuk egy másik nevelővel, aki, 

hozzánk hasonlóan, emlékezetébe idézte a mai Montagne-okkal töltött pillanatokat.  
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Ma, amikor mélyen megérintenek minket a gyermekek és 

fiatalok, arra kapunk meghívást, hogy lépjünk ki magunkból, 

adjunk válaszokat, képesek legyünk megszokott sémáinkon 

kívül gondolkodni.  

A délutáni foglalkozások azzal fejeződtek be, hogy 

megosztottuk azokat a kifejezéseket, melyek a kettes 

csoportokban folytatott beszélgetések során folytatott 

reflexiókat összefoglalták, majd egy egyszerű imával, ami arra 

bátorított minket, hogy Champagnat példája szerint mi is 

nézzünk szembe a jövő kihívásaival. 

 
 

FORDÍTS! 

Kampány a gyermekek és fiatalok körében elkövetett szexuális visszaélések megelőzésére 
Gabriel Villa-Real testvér 

 
Ennek a kampánynak az a célja, hogy szenzibilizáljanak a maristáknak a gyermekek és fiatalok körében 

elkövetett szexuális visszaélések elleni intézményes politikájára, és tájékoztassanak róla. Ez az iskolák 

diákjaihoz és a Tartomány szociális intézményeiben fogadott személyekhez, azok családjaihoz, a 

nevelőkhöz, oktatókhoz, és a Tartomány minden, gyermekeket és fiatalokat befogadó intézményében 

és projektjében dolgozó egyéb személyzethez szól.  

Mindehhez, a gyermekvédelmi tartományi csoport egy sor segédeszközt készített elő, a felhasználók 

egyes csoportjaihoz alkalmazva. 

Márciustól egészen 2015 decemberéig, a Tartomány különböző országaiban sor kerül a tájékoztatás és 

képzés programjaira. 

 
 „A gyermekvédelem mindenkit felelősségre kötelez nevelési intézményeinkben.” 

 
INTÉZMÉNYES ELKÖTELEZETTSÉG EURÓPAI KONTEXTUSBAN 

A L’Hermitage Marista Tartomány európai valósága, a hozzá tartozó résztvevők, nevelési és szociális 

intézmények, valamint minden benne résztvevő személy, kijelentjük:  

Elköteleződünk amellett, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk a gyermekek jólétének 

előmozdítására, különösen azok érdekében, akik nem ismerik saját jogaikat, hogy megvédjük őket 

minden hátrányos megkülönböztetéssel, kizsákmányolással és visszaéléssel szemben, és védelmezzük 

jogaikat. Ez az elköteleződés, amit vállalunk, abból az alapvető meggyőződésből fakad, hogy minden 

gyermek megérdemli azt, hogy szeretettel, tisztelettel és méltányosan bánjanak vele. A gyermekek, mint 

személyek méltósága sérthetetlen. Az ő biztonságuk és védelmük mindig legfőbb prioritásunk lesz. 
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BEMUTATOTT  TAPASZTALATOK  A  2015-ÖS  TALÁLKOZÓN  

 

 

CSERKÉSZ SZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON 
Centre Marista ’Escoltes (CMS) – Katalónia 

 

A Cserkészek Marista Központjának “roverek” Nevelési 

Projektje egyik oszlopaként tekinti ezt a szolgálatot.   

Ezeknek a fiataloknak öt éve felkínáljuk azt a lehetőséget, 

hogy Magyarország egyik marista intézményében végzett 

szolgálatuk által szerezzenek tapasztalatot: Karcagon, vagy 

Esztergomban. 

Júliusban segítenek a nevelési intézményekben folyó “Casal 

d’Estiu” (nyári tábor) megrendezésében. A fiatalok szervezik 

meg azt, hogy meglegyenek az utazáshoz szükséges forrásaik, 

és útjuk során megteszik azokat a feladatokat, amiket rájuk bíznak. Ezen felül, a Magyarországon töltött 

időt kihasználják arra, hogy megismerjék az ország és a marista jelenlét helyzetét. 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

 

3. VÁLTÁSI TERV 
St Louis – Le Cheylard 

 

 Mint mindenütt, nálunk is mindig voltak iskolai nehézségekkel küzdő diákok. 

 Kollégiumunk földrajzilag elszigetelt. 

 Diákjaink nem állnak készen arra, hogy vidéküket elhagyják, és bentlakók legyenek. 

o Az iskolai nehézséggel küzdő diákoknak tehát alkalmazott struktúrát kellett kínálnunk.  

o Ezt a struktúrát CPA-nak, CLIPA-nak, 3. felzárkóztatásnak, ma pedig Váltási Tervnek nevezik 

CÉLOK 

 A 3. év végére sikerüljön az orientáció 

 Újra értékesnek érezzék magukat. Sikerüljön néhány iskolai tevékenység 

 Bizonyítványt kapjanak 

 Eljussanak a 3. közös alap fokozatra 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

 

LA MINUTE ÉLECTROACOUSTIQUE   
Raoul Follereau – Chazelles s/Lyon 

 
Ce projet a été réalisé avec des élèves de Troisième (15 ans). Le 

but était de les rendre acteurs du début à la fin, de leur ouvrir 

l’esprit à travers la musique, pour les rendre créatifs. 

A travers la musique, ils ont pu se familiariser avec les nouvelles 

technologies d’informatique sonore, mais aussi avec les 

professions du son. 

Ils ont pu aussi se familiariser avec la musique contemporaine et 

entrer en contact avec des musiciens professionnels.  

Ils ont découvert une autre façon d'écouter de la musique.  

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/10-cms-hongria-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/03-dal-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/04-electroacoustique-fr
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EN PARLEM  
Montserrat Maristák – Lleida 

 
Az óvodai és alsó tagozatos szóbeli kifejezőkészség vertikális koordinációja, 3 és 12 éves kor közötti 

diákokkal. A MEGBESZÉLJÜK projekt olyan javaslat, melyben az óvodai 2. ciklusban (P3) a szóbeli 

kifejezőkészséget kezeljük és koordináljuk, az alsó tagozat szintjének végéig. Ez a projekt minden 

szakember komoly csoportmunkáját, közös megegyezéssel elfogadott módszertani szervezést, a diákok 

megfelelő követését és a családok bevonását jelenti. 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

“ENTER-COMPARTIR” PROJEKT 
Compartir Központ (Associació Gabella) – Barcelona 

 
Az « Enter-Compartir » egy információs, kísérő, képzési, beilleszkedési, és fogadó szolgálat, a felnőtté 

válás útján lévő fiatalok számára. Az « Enter-Compartir » projekt legfőbb célja a veszélyben és/vagy 

sérülékeny helyzetben lévő fiatalok integrációja/befogadása a normalizált társadalmi hálóba.  

 

KIKNEK SZÓL: A projekt a 16 éves kor 

feletti serdülők és fiatalokra irányul, 

elsősorban azok felé fordul, akik 

rászorulók, gyenge családi támogatással 

rendelkeznek, hiányzik a képzési alapjuk, 

kevés a kikapcsolódási lehetőségük, akik 

kevéssé kötődnek szociális vagy kulturális 

hálókhoz, képzésre van szükségük, és 

akiket a szociális szolgálatok követnek.  

Nagy számban vannak azok a bevándorló 

serdülők és fiatalok is, akiket senki nem 

kísér figyelemmel, jellegzetes 

szituációban és nevelési szükségletekkel, 

akikről a befogadó központok, otthonok 

gondoskodnak, ... vagy pedig azok a fiatalok, akik már elérték a felnőttkort, és nincs konkrét 

referenciájuk. Ezzel a csoporttal is törődünk.  

 

PROGRAMOK: 

1. – INFORMÁCIÓS, ÉS ORIENTÁCIÓS PROGRAM 

2. – KÉPZÉSI PROGRAM 

3. – SZAKMAI BEILLESZKEDÉSI PROGRAM  

4. – SZÁLLÁSADÓ PROGRAM (Asszisztált szálló) 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

ESÉLY  
A Mi Házunk – Esztergom 

 
Átfogó program a szegénységben élő lányok és fiatal anyák számára. A cigány nők az egyik 

legtörékenyebb csoportot alkotják, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Problémájuk 

összefügg sajátos helyzetükkel. A cigány családok gazdasági és kulturális helyzete magával vonja a 

gyermekek testi és szellemi fejlődésének hiányosságát. A lakáskörülmények különösen rosszak. Sokan 

élnek egészségtelen, sőt veszélyes városrészekben. A lányok korán kezdenek olyan háztartási 

munkákkal foglalkozni, mint például a kisgyermekekről való gondoskodás.  

 

http://prezi.com/bt25plwmypjx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/13-enter
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Ez a projekt azt mutatja be, hogy hogyan próbálunk választ adni a cigány leányok és anyák problémáira, 

megpróbáljuk átfogó és beható módon, valamint megújulást hozó pedagógiai eszközökkel segíteni őket. 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

LA VALLA – MULHOUSE 
La Valla Közösség Mulhouse - Mulhouse 

 
Az együtt élő Közösség, a fiatalok bérmálkozási előkészületéért 

felelős Mulhouse Központjában, valamint a hitoktatók 

megszólításáért, képzéséért, és kíséréséért. A kibővített közösség 

minden tagja tevékeny résztvevője ennek az elkötelezettségnek.  

La Valla a csoportban való életet kínálja a 15-25 éves kor 

közöttieknek, az élet “újraolvasását” az “Ifjú Maristák” csoportban, 

és szolidaritási akciókat.  

La Valla a 25 év felettieket továbbra is kíséri a saját csoportjukban. 

La Valla szintén kísér két Felnőtt Marista csoportot, valamint egy 

Felnőtt csoportot életük újraolvasásában (30 személy) 

[Mulhouse-LaValla honlapja] 

 

ALGÉRIAI ÉS FEKETE-AFRIKAI FIATAL DIÁKOK BEFOGADÁSA ÉS KÍSÉRÉSE 

Mostaganem – Algéria 

 
Algériában a keresztények kisebbségben vannak. 

Legnagyobb részük fekete-afrikai diák. Muzulmán országba 

kerülnek, és nagy szükségük van arra, hogy az adaptáció és 

integráció nehéz folyamataiban befogadásra találjanak, és 

kísérjék őket. Az algériai diákok szintén segítségre szorulnak 

életüknek ebben az oly fontos időszakában. Mi, maristák, 

egy 4 testvérből álló közösséggel vagyunk jelen 

Mostaganemben, s egy plébániát és egy többnyelvű 

könyvtárat vezetünk. Tanúságtételünk által és a képzésen 

keresztül próbáljuk segíteni ezeket a fiatalokat abban, hogy 

önállóan és felelősen éljenek. 

 

PILE PROJEKT 

Valldemia Maristák – Mataró 

 
A cél: Megoldást találni arra, hogy diákjaink a lehető leghosszabb időn át, természetes módon, és más 

tárgyakon keresztül kapcsolatban maradjanak az angol nyelvvel. Érezzék annak szükségét, hogy ezt a 

nyelvet valós helyzetekben használniuk kell. Hogy diákjaink az általános és a középiskola különféle 

szintjein különböző, Cambridge-ben elfogadott bizonyítványokat szerezzenek. Jussanak el az Európai 

Unió által kijelölt célokra: érjék el az általános iskola végére az A2- szintet, és a középiskola végére a 

B1-es szintet. A tanítók legyenek egyre hozzáértőbbek ezen a nyelven. Akár azért, hogy később saját 

területükön ezen a nyelven legyenek tanárok, vagy pedig azért, hogy képesek legyenek az iskolánkba 

látogató külföldi iskolákat és személyeket kísérni. Eljutni arra, hogy az angolt minden gond nélkül 

használják.   

Eredmények: Számításba véve, hogy milyen kevés tapasztalattal rendelkezünk a PILE – vel, a 

tanulmányi eredményekben már most javulást érzünk; amikor diákjaink cserediák programban vesznek 

részt, a fogadó családok azt mondják, hogy elegendő a képességük ahhoz, hogy kommunikáljanak.  

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

http://prezi.com/ea0-9ei7ca3s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.lavalla.org/
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/07-pile-fr
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RECICLETA 
Compartir El Pinar Központ – Rubí 

 
A « Recicleta » projekt alapja az elhanyagolt kerékpárok megjavítása, hogy új életet adjunk nekik, 

eközben a fiataloknál egy sor képességet fejlesztve, és újrafogalmazzuk a Nyitott Központ mindennapos 

odafigyelés modelljét (projektek általi munka, kompetenciák általi programozás...).  

Egy rendkívül hasznos tevékenység által, melynek konkrét fizikai eredménye van, a fiatalok képességeik 

egész sorát vetik be és fejlesztik, amiket a klasszikus nevelés nem képes elmélyíteni, tekintetbe véve a 

forrásaink által érintett felhasználók profilját. 

« Recicleta » egy újítást hozó társadalmi-nevelési projekt, mely megfelel a CO (Nyitott Központ) ESO 

(Kötelező Középiskolai Tanítás) csoportja szükségleteinek és motivációinak. 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

FOGLALKOZÁS FELÉ KÉPZÉS 
SAÓ Prat – El Prat de Llobregat 

 
A foglalkozást megelőző képzés 

Olyan út ez, melyen előnyök és nehézségek ötvöződnek. Lássuk 

abban a sorrendben, ahogy mi találkoztunk velük.  

Első előny: a képzés 

Első nehézség: az elismerés 

Második nehézség: a finanszírozás 

Harmadik nehézség: a gyakorlati helyek, idők 

Második előny: kapcsolódó vállalkozás (?) 

Negyedik nehézség: Egyiptom hagymáinak kísértése 

Harmadik előny: A munka védtelen világához vezető út 

Negyedik előny: nem kizárólag fiúknak szóló képzés 

[SAÓ-Prat honlapja] 

 

A NEMZETKÖZI SZOLIDARITÁS KAMPÁNYA 

(ÉPÍTŐ TÁBOR – MISSZIÓ) 

Bevezetés a Nemzetközi Szolidaritásba (ONG-SED)  
SED – Katalónia 

 
Olyan tapasztalat ez, amit az ONG SED nyújt azoknak a személyeknek, akik helyi területen már 

rendelkeznek önkéntes tapasztalattal, és akik közelebb szeretnének kerülni egy, a határaikon kívül eső 

realitáshoz, olyan keresztény közösséggel együttműködve, mely a mások iránti odaadás projektjébe 

illeszkedik. 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/06-recicleta-fr
http://www.saoprat.net/
C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.594/sao10anys.mp4
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Ez a tapasztalat a személyes növekedés és a szolidaritás melletti döntés újabb lépése kíván lenni. 

Tiszteletteljes közeledés is szeretne lenni a barátság és a kultúrák közötti párbeszéd alapján, nap mint 

meg megélt osztozás, melyben a két fél megismeri egymást és tanul egymástól.  

Az ONG SED: Szolidaritás, Tanítás, Fejlődés. 

A SED-et azzal a céllal hozták létre, hogy összehangolja és előmozdítsa a marista környezetben a 

szolidaritás különböző fellángolásait, melyek lendülete szegény helyzetben lévők felé indult el, bátorítsa 

a fejlődés projektjeit, és kísérje azt az önkéntes mozgalmat, amit mindez magával von.  

[Projekt diavetítése megtekintése] 

[SED honlapja] 

 
EGY ISKOLATÁSKA, EGY FELSZERELÉS, EGY SMARTHPHONE! 
St Laurent · La Paix · Notre Dame – Lagny s/Marne 

 
Smarthphonok, az új zsebkések.  

Harmadik éve annak, hogy a smarthphonok, vagy tablettek használatát kipróbálták, a Créteil-i 

Akadémián, a gimnázium SVT (természet-ismereti) óráin. A Smartphonet öt felhasználási területen 

használták az osztályokban: kommunikáció, információkeresés, értékelés, kölcsönös segítség, 

kipróbálás. 

Milyen előnyökkel jár ez?  

A Smartphone-ok ilyen használata elősegítette a médiák iránti felelősségre nevelést. A különböző 

tevékenységeken át folyamatosan hat egymásra a nevelés és a megfelelő használat. Amikor a diákok 

egész éven át Smartphone-okkal dolgoznak, ez lehetővé teszi számukra, hogy számos olyan funkciót 

felfedezzenek, amit el sem tudtak volna képzelni. Jóval felelősebb módon használják ezt a 

segédeszközt, és felfedezik, hogy ez egyre inkább a szakmai környezet részévé válik, szükséges tehát, 

hogy megtanuljuk annak megfelelő használatát. 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

A Hit, a Remény és a Szeretet arcai.  

Egy újító munka-terv a 2013-2014-es év lelkipásztori témájáról.  

„Ültesd el a remény magját” 
Lycée Léonin Néa Smyrni 

 
A Projekt elképzelése: egy animációs film 

készítése, melynek alapját gyermekek 

által elképzelt és festett arcok alkotják. 

Mindegyik arc elmeséli saját történetét; 

beszél gondolatairól és aggodalmairól, 

válaszokat kér kérdéseire.  

Eredmények: Az ebben a Projektben 

résztvevő diákok tapasztalataik által 

megtanulták az önkéntesség jótékony 

hatásait, és terjeszteni kezdték a 

szolidaritás gondolatát, és példaképpé 

kezdtek válni barátaik, a felnőttek és 

környezetük előtt. 

 

[Projekt diavetítése megtekintése] 

 
 
 
 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/11-sed-fr
http://www.maristes.cat/sed/
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/08-smartphone-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/01-les-visages-fr
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A BICENTENÁRIUM TARTOMÁNYI HONLAPJA 
Emili TURÚ Testvér, Rendfőnök, azt javasolta minden Maristának, hogy személyesen induljon el a Rend 

alapításának 200 éves évfordulója felé vezető úton. Minden, a 2017. január 2-ig még hátralévő évre 

egy témát (ikont) javasol. A Tartományi Missziós Titkárság (SMHe) saját honlapot hozott létre, hogy 

elköteleződésünk útját megkönnyítse, és hogy mindenkinek segédeszközöket nyújtson. Bőséges 

dokumentációt találtok ott az “Új Kezdet” felé vezető útra vonatkozóan. Találtok ott konkrét eszközöket, 

annak megismertetésére, amit csinálunk, amit meg szeretnénk élni, és amit nevelési 

intézményeinkben, a marista csoportokban, a Tartomány közösségeiben át szeretnénk adni. Egy blog 

lehetővé teszi azt is, hogy a helyi kezdeményezéseket mindenkinek bemutassuk. Példaként 

szolgálhatnak ezek, hogy mindegyikünk egyre több motivációt találhasson, és egyre jobban belépjen 

Marcellin Champagnat álmába. Kellemes látogatást és részvételt kívánunk!   

 
[Site web du BICENTENAIRE] 

 

 

http://www.maristes.com/2017/index.php/fr/
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AZ A JÖVŐ, AMIT SZERETNÉNK 

2015-2021-es Stratégiai Terv 

Llorenç Claramunt 

 

A Tartományi Missziós Titkárság (SMHe), a 2013-2014 év végén meghatározta a különböző fázisokat a 

2015-21-es időszakra vonatkozó stratégiai terv kidolgozására.  

 

ELEMZÉS és REFLEXIÓ, 2014. május-december 

FONTOSSÁGI SORREND FELÁLLÍTÁSA (PRIORITÁSOK) és MEGHATÁROZÁS, 2015. január-április. 

 

Ez a processzus segítenie kíván abban, hogy meghatározzuk a MISSZIÓT és az ELKÉPZELÉST, leírjuk 

azt, hogy milyen ÉRTÉKEK adják önazonosságunkat, valamint hogy meghatározzuk a LEGFONTOSABB 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEKET, összhangban a misszióval, az elképzelésekkel és az értékekkel. 

Jó alkalom ez arra, hogy átgondoljuk és meghatározzuk, milyen jövőt akarunk. Az egész processzus 

során tervet készítettünk a szükséges tevékenységekről, hogy biztosítsuk a nevelési intézmények és 

minden egyes ország szervezeteinek megfelelő részvételét (Fundació Champagnat, AMC, ΣΜΑΕΛ és 

MISZ) 

 

Az elemzés és a reflexió fázisa 

 

Ebben a fázisban a Tartomány intézményeinek különféle igazgatói csoportjai jelentéseket készítettek, 

hogy kijelöljük a missziót és az elképzeléseket. 

Az értékek leírására a Tartományi misszió különféle területeit képviselő személyeket kértünk fel.  

Arra is kértük mindegyik igazgatói csoportot, hogy egy DAFO (egy projekt gyenge pontjainak, 

veszélyeinek, erősségeinek és előnyeinek értékelésére szolgáló módszer) segítségével készítsen 

elemzést a helyzetükről. A különböző országok egyes szervezetei (Fundació Champagnat, AMC, ΣΜΑΕΛ 

és MISZ) ezekből az elemzésekből kiindulva készített egy első DAFO szintézist. 

Ezután, az összes kapott jelentés alapján létrehoztunk egy tartományi DAFO-t. 

 

A fontossági sorrend felállítása és a meghatározás fázisa 

 

Itt egy kreatívabb fázisról van szó, melyben az előző fázisban kapott eredmények alapján meg kell 

határozni a TEVÉKENYSÉG LEGFONTOSABB TERÜLETEIT. 

Még ha pillanatnyilag csak egy első vázlatról van is szó, amelyet az elkövetkező hónapokban 

konkretizálni és pontosítani kell, íme, a legfontosabb területek, melyek az elemzés és a reflexió fázisa 

alapján kirajzolódnak : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOLIDARITÁS 

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 

A NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
HÁLÓZATÁNAK FEJLŐDÉSE 

MARISTA IDENTITÁS 

LEADERSHIP 

HÁLÓ 

GYERMEKEK JOGAI 

LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉGA  

FIATALOK MARISTA PASZTORÁCIÓJA (PMJ) 

GAZDÁLKODÁS 

ÚJÍTÁSOK 

SZEMÉLYEK ÜGYVEZETÉSE 

RENDI KAPCSOLATOK 

CSALÁDOK 

KOMMUNIKÁCIÓ 



 

17 
 

Marista L'Hermitage Tartomány Misszió Értesítő 

 

 


