
 

 

 

 

  

 

 

 

 Secretariat de Missió ·  Província Marista L'Hermitage 

 

1 
 

27 
Maig 

2015 

Butlletí del Secretariat de Missió de la Província Marista L’Hermitage   

 

SOMIEM EUROPA 
II Assemblea Internacional de la Missió Marista 
Fase europea – Notre Dame de l’Hermitage, 13 – 16 d’abril de 2015 
Document presentat a la CEM (Conferencia Europea Marista) per l’equip organitzador 

 

Un grup de 54 participants a la II Assemblea Europea de la Missió Marista hem viscut, del 13 al 16 d’abril 

de 2015 a l’Hermitage, una forta vivència pasqual i marista com MARISTES NOUS EN MISSIÓ. 

 

Cadascuna de les 5 províncies maristes d’Europa ha estat representada per 8-9 persones de perfils 

variats:  germans, laics, joves, diversitat de missions (escolar, social). Entre els diferents convidats hi 

havia Consellers generals d’enllaç per Europa, el president i el secretari de la CEM (Conferència Europea 

Marista), membres dels secretariats de l’Institut de Roma (FMSI), el secretari de la CME (Conferència 

Marista Espanyola), representants de la casa de l’Hermitage, i un Pare Marista. Altres persones han 

treballat com a traductors i cuidat l’ambientació dels diferents llocs. 

Hem sentit que Champagnat ens parlava aquí, a casa seva (com ho va escriure un dia al G. Barthélemy), 

de mística, profecia i comunió. Va ser una trobada de laics i germans d’Europa marista, animats per un 

mateix esperit i molt conscients de ser hereus del carisma de Champagnat. 

 

La II Assemblea Internacional de la Missió Marista de Nairobi ens proposava considerar la fase regional 

europea “com una oportunitat de comunicar les propostes i les intuïcions, el que s’havia viscut i dialogat 

durant l’Assemblea de Nairobi”. Hem escoltat el missatge final de Nairobi, la seva ressonància i els seus 

reptes en l’Europa marista; ens hem escoltat els uns als altres i hem experimentat la novetat i la frescor 

de la presència marista a Europa. 

   

El millor que ens enduguem, nosaltres que hem participat a la trobada, és reconèixer que “el nostre cor 

cremava” en contacte amb el que és marista, concretat en les diferents presències. Ens ho enduguem i 

ho escamparem en la nostra missió, on ens esperen els infants i els joves més vulnerables, els 

“Montagne” d’avui. 
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No se’ns ha demanat cap missatge final ni propostes per Europa, però s’han expressat algunes idees.  

Com a participants, no érem la veu de la Província per prendre decisions, però hem aportat la nostra 

experiència i la nostra vivència. Ho posem tot a la vostra disposició. 

 

Ens ha semblat oportú presentar-vos el que els grups de cada Província marista europea van reflexionar 

durant el darrer dia referit a les pistes que cal desenvolupar a nivell de Província, a partir de la vivència i 

del compartir d’aquests dies. Aquestes idees van ser presentades durant l’ofertori de la missa de 

cloenda. 

 

 

…per Províncies 
 

L’Hermitage 
 

 MONTAGNE 

Si no ets tu, qui? Si no és ara, quan? 

 Comunió sense fronteres (INTER)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participants de la Província L’Hermitage (d’esquerra a dreta): 

Drets : G. Gabriel Villa-Real, Àngel Domingo, G. Pau Tristany, Mariliza Kritikou, Nathalie Faure, Barnabé Nkondo 

Asseguts: G. Andreu P. Sánchez, Pere Joan Falcó, G. Manel Mendoza, Pepa González 

 

 Hem de continuar el camí quant a la nostra comprensió de la comunitat mixta. És un camí per construir 

comunitats per a la missió, comunitats que facin créixer la vocació marista.  

 Caminar cap a la internacionalitat d’Europa  Marista. 

 Hem de fer coses junts, treballar d’una manera internacional, sense oblidar que la missió són els 

“Montagne” i que són per nosaltres una crida urgent  

 Les estructures han d’estar al servei de la missió i han d’estar més i millor coordenades. En l’ àmbit 

de la solidaritat, FMSI, SCMI i SED haurien de donar testimoni d’una coordinació real.  

 Reconèixer la diversitat europea i la necessitat de caminar junts 

 Tenim un gran potencial humà a la Pastoral Juvenil. 

 Podem proposar la Pastoral Juvenil a les obres socials? 

 Tenir en compte la dimensió interreligiosa. 
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 Estructura europea comuna, intercanvi de persones, d’experiències, de formació. Afavorir el moviment 

de persones. 

 Proposar experiències ou centres d’espiritualitat. 

 

 No hem de fragmentar la nostra realitat. 

 Avançar en el sentit de l’impacte polític local i internacional quant als drets dels  infants. 

 Fer que els adults i els joves s’impliquin en experiències internacionals.  

 

Ibérica 
 Intuïm la necessitat d'acompanyar i experimentar "ja" el 

desenvolupament concret de les comunitats cristianes 

maristes de referència, potenciant els processos locals 

i el desplegament de trobades i itineraris. Ha ressonat 

amb força la pregunta: I tu, seus a la taula? A La Valla 

hi ha la taula dels Germans, mentre que la taula al 

voltant de la qual volem seure germans i laics està per 

construir. Subratllem la necessitat d'experiències i 

vides compartides "al voltant de la taula". 

 

 No només reconeixem, sinó que ajudem, acompanyem 

la vitalitat i potencialitat dels grups de la PJM on poden 

florir vocacions maristes conreades, oferint-los 

realitats maristes perquè construeixin amb altres. Els 

joves, com a riquesa i potencial, poden ajudar-nos a 

créixer en vitalitat i encarnació del carisma; amb ells 

podem crear nous escenaris on sigui possible també la vocació consagrada. 

 

Mediterránea 
 Acompanyament: intuïm que en aquest tema ens hi juguem molt, ja que és necessari crear / reforçar 

/ reformar estructures (i apostar per persones) perquè siguin instruments que serveixin per a 

acompanyar vocacions maristes, comunitats, obres, líders locals i provincials, amb dos grans objectius 

: 

1. El centre de la nostra missió és la presència entre els infants i els joves; hem d’acompanyar 

aquesta situació perquè realment sigui així i no ens perdem en altres coses que no són 

l’essència marista. 

2. Enfortir les experiències comunitàries per tal d’aprofundir la vivència de la fe a partir d’aquesta 

opció vital. 

 Junts: Hem sentit molt fort la necessitat de superar límits provincials i nacionals. Hem de t reballar 

molt més junts com regió d'Europa, incloent tots els països (en el nostre cas, superant els límits 

d'Espanya) sense necessitat d'uniformar, sinó aprofitant les riqueses de cada zona i treballant en 

projectes comuns que ens permetin no duplicar (o quintuplicar) la tasca. Cal potenciar experiències 

en altres països destinades a laics i germans, que obrin perspectives i ens ajudin a descentrar -nos. 

 

Europa Centre-Oest 
 
 Estem contents d’haver-nous pogut reunir també entre 

nosaltres com a Província (delegats de 5 països): això dóna energia 

per desenvolupar la comunitat a nivell local i provincial.  

 El fet de poder-nos reunir amb participants d’altres províncies 

ens ha donat una visió ampliada d’Europa marista, de la seva 

diversitat. Amb possibilitat de mantenir contactes entre nosaltres. 

 La comunió de germans i laics és una prioritat per la vitalitat 

de la missió i del carisma marista, a nivell local, provincial i europeu. 

Es constata una bonica evolució a nivell d’Europa, una major obertura 

als altres. Es una esperança per al futur. 
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 Hem evocat els “Montagne” d’avui, però també existeixen els “Champagnat” d’avui; tots són Maristes 

en la seva diversitat. És l’experiència que hem fet aquí,.  

 El nostre missatge: “estar connectats a la font; caminar junts amb esperança”. 

 

Compostela 
 

 Cal compartir amb altres maristes europeus tot aquest camí de vitalitat i vivència marista en el nou 

paradigma que hem viscut aquí aquests dies; creiem que hem de fer una tasca de difusió, de posar 

en contacte a les persones amb realitats diferents de les que viuen localment. Sortir i conèixer el que 

es fa en altres províncies maristes d'Espanya i a Europa, establir xarxes, agermanaments, llaços, ...  

 

 Per tot això ens proposem potenciar el que és marista a nivell experiencial cap a l'interior de la 

Província, proposant-lo als nostres educadors, joves adults…, entrar en contacte de manera vivencial 

amb allò que és marista, sortir i veure el que fan i viuen altres Maristes a Espanya i Europa i adaptar -

lo a la nostra Província. 

 

 Hem establert la dinàmica de fer una Assemblea de missió provincial abans del Capítol provincial. 

Aquesta Assemblea pretén recollir l'opinió i propostes de les persones de la Província sobre la missió 

marista concretada en les nostres obres i en la Província. Abans del proper Capítol provincial estem 

en procés cap a la III Assemblea provincial de missió. Hem establert com a lema: Compartint el carisma 

marista avui. Molt del que s'ha viscut en aquests dies es concretarà en el treball previ que farem 

aquest trimestre en les obres educatives així com en el desenvolupament de l'Assemblea al setembre.  

 

 Altres temes que hem tractat: 

o Els itineraris de formació que s’ofereixen a la Província, molts de forma voluntària, es poden 

establir com etapes en un procés formatiu. 

o Treballar el procés d'identificació amb allò que és marista per part d'equips educatius i líders 

intermedis. 

o Fer una aposta més forta per la identitat en diversos processos davant d’altres prioritats que 

s’estableixen. 

o Compartir camins amb el que fan altres Províncies. 

 
 

 

 


