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CAMÍ DE LA MEVA VIDA, CAMÍ DE COMPROMÍS 
Any Fourvière 
G. Maurice Goutagny 

 

 

Des de 2014 els Maristes caminen vers el bicentenari de 2017, per 

celebrar les 200 anys de la fundació dels Germans Maristes pel Pare 

Champagnat, el 2 de gener de 1817. L’animació proposta fa esment 

d’alguns esdeveniments i llocs importants de la vida marista. Sabem 

que el període que va de juliol de 2015 a juliol de 2016 ha estat 

declarat Any FOURVIÈRE. En efecte, va ser el 23 de juliol de 1816 (per 

conseqüent en l’antic santuari marià) quan alguns sacerdots joves van 

pujar a Fourvière. Són dotze, vuit dels quals havien estat ordenats 

capellans la vigília. Vénen a posar als peus de Maria un projecte que 

ha madurat entre ells durant els anys de seminari. Ja han firmat un 

compromís pel qual s’han lligat més o menys estretament amb la 

Societat de Maria que somien fundar. Per tant, és important que se 

celebri el 23 de juliol de manera significativa com esdeveniment de 

família.  

 
SÓC MARISTA 
Per què mirar cap a Fourvière? Perquè els primers maristes ja ens porten en el seu projecte i consagració 

mariana. Som presents molt concretament en aquest somni marista que es desplegarà fins avui. Sóc 

marista amb ells perquè m’inscric en el corrent de la tradició marista educativa i missionera. No hi ha 

cap casualitat, perquè d’alguna manera hi ha un consentiment a un compromís en la meva missió de 

professor, d’educador. Sóc marista perquè això coincideix amb tot el que m’habita, allò que m’inspira en 

el fons de mi mateix, l’alè de la meva vida. Projecte marista de Fourvière que té la seva dimensió per a 

cada persona i la seva dimensió comunitària d’un equip que es compromet. És, doncs, una bonica 

invitació a mirar el que em projecta vers la vida, el que jo vull viure, i veure l’articulació del projecte de 

vida personal i del projecte de l’escola  de la qual formo part. El projecte de l’escola no em pertany, es 

troba en la visió dels primers maristes. L’acullo, l’accepto i em poso al seu servei per als joves, amb tota 

la meva creativitat. 

Mirar enrere, vers el juliol del 1816, no és suficient i podria tancar-nos en una nostàlgia del passat. Mirar 

per tal de sensibilitzar-nos a allò que han fet; admirar la seva audàcia, contemplar els ses èxits i les seves 

dificultats. Remarcar els seus èxits i el seu esperit d’aventura. Van atreure joves, van desenvolupar obres 

i missions. Van arriscar-se, recolzats en la seva solidesa interior, malgrat la pobresa dels seus mitjans i 

de les seves persones. El que destaquem com dinàmica de tota la seva vida és la riquesa de la seva fe. 
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EN UNA HISTÒRIA  
La consagració de Fourvière és el fil conductor d’aquesta història marista al qual estic lligat avui. El fil no 

ha estat tallat perquè jo sóc aquí. M’imagino de bon grat aquest sacerdots joves (entre 25 i 30 anys) que 

parlen entre ells de la realitat de la seva vida, de la realitat de la societat del seu temps, de les necessitats 

de tanta gent ferida per la Revolució. Necessitats econòmiques, educatives, culturals, religioses… Per 

tant, necessitat de fer projectes per reconstruir, com ho fan joves estudiants al voltant d’un cafè o d’una 

coca-cola. Refer el món, tenir una visió nova de la societat. Penso avui en aquests joves emprenedors 

que creen la seva pròpia societat o la seva petita empresa. Prenen riscos a tots els nivells per entrar en 

un món nou. Aquest esperit emprenedor, el duc en mi per tal de ser un actor creatiu en la meva escola o 

centre marista? Esperit emprenedor que cal conciliar amb esperit d’equip. Per tant, desenvolupament 

de l’esperit comunitari i fratern. 

 

Recordem que el que fa perseverar aquests pioners (els primers maristes), el que justifica el do que fan 

d’ells mateixos, és l’amor i la confiança que dóna l’amor. Amor a Déu i amor a la vida… Hi ha una forta 

similitud entre aquest compromís i el que un home i una dóna poden prendre l’un envers l’altre sense 

saber el que esdevindran. Hi trobem la mateixa bogeria, donen, es donen l’un a l’altre el que encara no 

tenen, el que encara no són. Per al present i per al futur. Sense garantia de tornada, únicament en la 

confiança. “La glòria de Déu i l’honor de Maria” semblen a aquests pioners garanties suficients per 

arriscar la seva vida. Al cap i a la fi, coneixen com nosaltres aquestes paraules de Jesús: “Jo he vingut 

perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir” (Jn 10,10). Estimen i creuen en la vida: aparentment 

en tenen prou amb això per començar l’aventura. Potser el que fa possible la seva aposta és la certesa 

d’una relació forta amb aquest Déu en el qual creuen. Ho poden tot en aquell que els enforteix. 

 

 
 

CONTEMPLAR LA ICONA DE FOURVIÈRE  
No hi ha cap foto de l’esdeveniment del 23 de juliol de 1816. Però ens podem imaginar fàcilment els 

elements d’aquesta imatge. El camí personal de cadascú, i després, la integració en l’equip dels dotze 

per caminar com a grup… Hi ha la decisió comuna d’anar a Fourvière. Obren un camí per anar cap a 

Maria. Es una peregrinació al santuari marià de la Verge negra. Sortir, sortir de casa i sortir d’un mateix. 

Comprendre aquest desig de veure el rostre de Maria per estar amb ella, parlar-li, llençar-se als seus 

braços. Finalment hi ha una proclamació pública, un compromís formal escrit, una promesa, una 

consagració. Donen la seva paraula! 

 

Veiem en aquesta icona de Fourvière que els primers maristes van decidir cap on 

volien anar. No ens han marcat el camí anticipadament: ens conviden a inventar-lo, 

a continuar una història començada. Hem de començar. No només repetir, 

actualitzar, posar al gust del dia. Hi ha la frescor en el començament. Però nosaltres 

correm el risc de veure només al voltant nostre el desgast, la incertesa, el 

cansament. Els companys de Fourvière van decidir prendre el nom de Maria i donar-

nos-el: ens pertoca veure com hem comprès aquesta opció, com en fem la nostra 

prioritat i com la posem en pràctica. El nom que portem diu quelcom d’essencial 

sobre la persona i el grup al qual ella s’uneix. Copsem bé el que s’amaga darrere el 

nom de la petita Maria, filla de Galilea, mare de Jesús, deixeble de Jesús, la primera 

que surt a caminar. Dur el nom de Maria és alhora una referència a un origen i la 

responsabilitat personal i col·lectiva de justificar aquesta opció amb la nostra manera 

de viure. 
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D’alguna manera la promesa de Fourvière és davant nostre, no darrere. Ens cal fer-la amb les nostres 

pròpies paraules. Ens pertoca descobrir-ne la veritat, la fecunditat per a nosaltres avui. No sabem el que 

ens reserva el futur: els primers maristes tampoc. No sabem el que cadascú de nosaltres esdevindrà 

més endavant. Els primers maristes tampoc ho sabien. El que sabem, el que creiem, és que ens cal, com 

ells, deixar-nos configurar per Maria. Que hem d’anar cap als altres estimant-los, estimant la Vida. El 

nostre compromís, junts, amb totes les nostres forces, serà la millor manera d’honorar la promesa de 

Fourvière. No es tracta d’arribar sinó de sortir! 

 
RESPONSABLE DE LA VITALITAT DEL CARISMA 
Els primers maristes, a Fourvière, obren un camí amb una 

consagració a Jesús per Maria. Consagrar-se és comprometre’s. 

Fourvière inspira el camí del do personal, el futur de la nostra 

existència, el nou començament de la fundació marista. 

Consagrar-se a Jesús per Maria vol dir actualitzar el compromís 

del nostre baptisme o de la nostra professió religiosa per acollir 

l’aurora dels temps nous. Consagració baptismal i consagració 

religiosa. Fourvière convida a fer de la nostra vida una marxa com 

totalment consagrats, totalment donats, que remet als orígens per 

anar cap a les terres noves de la missió. Els dotze primers maristes, anant a consagrar-se a Maria a 

Fourvière, van viure un nou naixement que podem comparar amb el del baptisme per l’aigua i la paraula. 

És el capbussó en la nostra humanitat que espera el nostre amor. 

 

La consagració de Champagnat i dels seus companys a Fourvière és un signe de resurrecció i de vida 

nova. És un acte d’opció per Jesucrist, guiats per Maria, i de compromís envers l’Església, per sempre. 

La consagració a Maria és una denúncia profètica del mal i de la mentida que dominen tantes 

consciències i tantes conductes humanes, i que impedeixen la vinguda del Regne de Déu. 

 

Consagrar-se a l’obra de Maria és comprometre’s en l’Església per tal de construir una Església de 

comunió tot prenent Maria com a model. Consagrar-se a Maria és escollir un servei de qualitat en 

l’Església per mitjà de l’educació de la fe dels infants i dels joves. Consagrar-se a Maria és posar-se al 

costat dels petits i dels marginats. 

 

Els participants de la promesa de Fourvière afirmen: “Ens comprometem amb tot el que tenim”. 

Champagnat ho explicita clarament amb un matís molt personal: “Us ofereixo, us dono i us consagro la 

meva persona, els meus treballs i la meva vida entera”. La promesa de Fourvière és una conseqüència 

pràctica de la promesa del baptisme; amb ella comença la Societat de Maria. 

 

 

 

 

 

 

 
Sí, avui, en el seu lloc de missió, cadascú és responsable de la vitalitat marista. La meva presència, 

permet continuar el somni de Marcel·lí? Per què formem part de la Xarxa marista? Vivim un temps de 

renovacions.  

Com Champagnat, cadascú s’arromanga i es posa el davantal per servir… per acompanyar una persona 

o un jove que ho necessiten, per estimar els altres, per manifestar compassió.  

Formem part d’aquesta Xarxa perquè creiem en l’esperit marista, perquè volem transmetre’l i fer-lo 

fructificar. Hem rebut un regal, una herència, i en volem donar testimoni. La Xarxa és una gran família. 

La disponibilitat de tots els maristes és necessària per a la vida i la missió maristes.  

Cal que continuem construint el carisma per tal d’assegurar la perennitat de la missió marista, per 

avançar amb el somni de Marcel.li enmig dels joves.” 

(Linda Corbeil, laica marista de Canadà) 

www.maristes.eu
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Acabem amb aquesta pregària d’un autor desconegut:  

 

 
 

 

Maria, primera deixeble del Senyor, us donem gràcies pel grup de sacerdots, entre ells 

Champagnat i Colin, que es van consagrar a Fourvière ara fa 200 anys, comprometent-se à 

renovar l’Església, inspirats per Vós i sota la vostra protecció.  

 

Gràcies per la família marista, avui estesa per tota la terra, hereva d’aquest somni dels primers 

maristes, família que desitja, avui com ahir, posar-se al servei dels nostres germans i germanes, 

especialment d’aquells que vien en situacions de gran vulnerabilitat. 

 

Gràcies, molt especialment, pel carisma rebut per mitjà de Marcel·lí Champagnat, que va anar 

tantes vegades a Fourvière per confiar-vos els seus projectes i abandonar-se entre les vostres 

mans. Som conscients que continueu fent-ho tot entre nosaltres, i us donem gràcies per tantes 

generacions de germans maristes que, en els cinc continents, han donat la seva vida per 

l’evangelització dels infants i des joves. 

 

Gràcies pel creixement del laïcat marista, homes i dones criats per l’Esperit Sant a viure la seva 

vocació amb els germans, compartint la mateixa missió.  

 

Tots nosaltres, maristes de Champagnat, ens confiem a Vós, Nostra Senyora de Fourvière, 

pelegrina de la fe, per tal que amb audàcia i esperança, siguem signes de la vostra tendresa i de la 

vostra misericòrdia entre els Montagne d’avui, sent fidels a la nostra missió de fer conèixer i 

estimar Jesucrist. Amén.  

 

 

 

 

 

 

Ensenya’m, sisplau, a estar atent a totes les expectatives, a tots els sofriments, a totes 

les esperances. Ensenya’m també a esbrinar tot el que està bé rere el que està 

malament, tot el que busquem rere el que ja hem aconseguit, tot el que és nou rere el 

que és vell, tot el que brolla rere tot el que es marceix, tot el que viu rere tot el que mor.  

 

Mostra’m, Senyor, l’infant amagat en el vell, la platja sota les llambordes, el sol sota els 

núvols, i totes les sets amagades: la set de puresa, la set de veritat, la set d’amor, la set 

de Tu, Senyor. Afina la meva mirada, desperta la meva capacita d’amor, obre el meu cor 

de bat a bat, obre la meva atenció, desenvolupa les metes atencions, orienta’m cap els 

altres, orienta’m cap a Tu, Senyor. Amen 

www.maristes.eu
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DARE TO DREAM 
Trobada Internacional de Joves Maristes 

Lió, 17-23 de Juliol de 2016 
 

 

Ja tenim més a prop la Trobada Internacional 

de Joves Maristes (“Dare to Dream”) que tindrà 

lloc del 17 al 23 de juliol de 2016 a Lió, França. 

En aquesta ocasió les 4 branques de la Família 

Marista (Germanes Maristes, Germanes 

Missioneres de la Societat de Maria, Pares 

Maristes i Germans Maristes) hem decidit 

celebrar junts aquesta experiència. 

Diferents motius ens mouen per anar junts a Lió: promoure l’articulació i integració dels joves de les 4 

branques de la Família Marista, la celebració del bicentenari de la promesa de Fourvière (el 23 de juliol 

de 2016), el bicentenari de la fundació dels Germans Maristes (el 2 de gener de 2017) i la Jornada 

Mundial de la Joventut que tindrà lloc a Cracòvia del 26 al 31 de juliol de 2016. 

Des d’ara l’alegria, la fraternitat i els somnis de molts joves esperen trobar-se de diferents formes i en 

diferents espais, per compartir les seves experiències com a Joves dins de la Família Marista. Aquest 

procés ens obre avui a nous horitzons per al Carisma i la Missió Maristes. 

 

La promesa de Fourvière 
 

L’esdeveniment que ens reunirà a Lió el mes de juliol 

de 2016 és la celebració dels 200 anys del que 

anomenem “La Promesa de Fourvière”. El 23 de juliol 

de 1816, dotze aspirants a la Societat de Maria, cinc 

d’entre ells acabats de ser ordenats sacerdots: Jean-

Claude Courveille, Jean-Claude Colin, Marcel·lí 

Champagnat, Étienne Déclas i Étienne Terraillon van 

pujar al santuari marià, acompanyen el primer en la 

seva primera missa i fan tots junts una declaració de 

compromís, una promesa, la de fundar la Societat de 

Maria. 

Ens reunirem no només per recordar el fet que amb aquest acte podem dir que vam néixer com a Família 

Marista, sinó per a fer camí amb ells, acostant-nos al foc que els va portar a prendre aquest compromís 

i descobrir així els nostres propis focs de vida, de compromís, de lliurament per una causa... PER ATREVIR-

NOS A SOMIAR! La promesa de Fourvière no només es troba en el passat, la tenim davant nostre com a 

proposta de foc, d’ideal, de camí.   

 

Itinerari “DARE TO DREAM”  
 

Aquest és un camí senzill. Amb ell es pretén afavorir la Trobada, l’Escolta, el Diàleg i el Compromís.  

S’ofereixen 5 eixos temàtics, amb 8 fitxes de treball que contenen diferents temes interrelacionats entre 

ells. Aquests eixos temàtics són:   

1. La realitat dels joves 

2. El món d’avui 

3. L’Església 

4. Fourvière 

5. Els fundadors 

www.maristes.eu
http://www.lyon2016daretodream.com
http://www.lyon2016daretodream.com


 

6 
 

Butlletí del Secretariat de Missió de la Província Marista L’Hermitage  |  www.maristes.eu 

 

 

Amb la intenció de compartir els fruits del treball i la reflexió dels grups, s’ha creat una pàgina Facebook 

https://www.facebook.com/daretodream2016 que permetrà anar creant vincles entre els joves maristes 

de tot el món que es preparen per la Trobada Internacional de Joves Maristes.   

 

Tot això amb la finalitat d’atrevir-nos a somiar amb una nova realitat, amb una nova manera de trobar-

nos i de veure el món, amb una nova manera de fer vida l’Evangeli com van fer en el seu dia els fundadors 

de les 4 branques de la Família Marista. En altres paraules volem, tots junts: “Dare to Dream”. 

 

ITINERARI “DARE TO DREAM” Espai de trobada i diàleg 
Descarregar el document pdf 1.508 KB 

 

 
 

 

Més informació: 

 
daretodream2016@maristes.com 

www.lyon2016daretodream.com 

 

 

 

 

Premi Germans Maine i Felip 
Premi de projectes de pastoral amb infants i joves i de lleure educatiu marista – Província L’Hermitage 

 
El “Premi Germans Maine i Felip” vol ser un reconeixement als projectes de pastoral amb infants i joves 

i de lleure educatiu marista impulsats a les obres educatives i socials de la Província de L’Hermitage. Els 

germans Maine i Felip van viure a fons la missió marista de “Donar conèixer i estimar Jesucrist” tot 

encarnant els trets propis de l’estil marista d’educar els infants i joves: la presència, l’acompanyament, 

el bon humor, el servei, l’estima a Maria i la sensibilitat i la preferència pels més vulnerables.  

 

El Maine i el Felip van ser germans apassionats per l’evangeli i per la vida i van saber comunicar aquesta 

passió als infants i joves. La seva bona intuïció i creativitat educativa i pastoral els va permetre ser 

evangelitzadors dels joves. Van saber fer proper l’estima del Déu de Jesús en moltes realitats que van 

compartir amb els infants i joves, especialment en l’estima de la natura i també en moltes altres 

oportunitats de trobada i de presència entre ells: estones de grup, campaments, pasqües, excursions, 

www.maristes.eu
https://www.facebook.com/daretodream2016
http://www.lyon2016daretodream.com/images/ITINERARIO_Daretodream_ES.pdf
mailto:daretodream2016@maristes.com
http://www.lyon2016daretodream.com/
http://www.lyon2016daretodream.com
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7 
 

Butlletí del Secretariat de Missió de la Província Marista L’Hermitage  |  www.maristes.eu 

 

rutes, esbarjos, cursos... Dos referents per a la pastoral juvenil marista de la Província de L’Hermitage, 

especialment a Catalunya, com a impulsors de molts projectes i activitats amb infants i joves des de 

l’escoltisme marista, des de les associacions de mà oberta-cor obert i des d’altres accions pastorals amb 

infants i joves.  

 

 
 

Què? 
Les obres que es presenten al premi han de ser projectes de pastoral amb infants i joves i de lleure 

educatiu marista, és a dir, tota intervenció educativa i pastoral amb infants i joves en el temps de lleure 

vinculats amb les obres educatives i socials de la Província Marista de L’Hermitage. Pot ser una activitat 

concreta o una acció a més llarg termini.  

 

Qui? 
Els projectes han de ser proposats i protagonitzats per joves de 18 a 25 anys vinculats a les obres 

educatives i socials o als moviments juvenils maristes de la Província de L’Hermitage.  

 

Com? 

 Els treballs presentats han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en cap altre premi o 

concurs. 

 La participació pot ser individual o en equip. 

 L’idioma dels treballs serà anglès, català, francès, hongarès i grec.  

 Els originals hauran de tenir una extensió màxima de 25 fulls . Es presentaran en format pdf. El 

tipus de lletra ha de ser Arial de cos 12 amb un interlineat d’un espai i mig.  

 Es poden presentar materials complementaris. 

 La presentació dels treballs es realitzarà a través de la pàgina maristes.eu.  

 Caldrà omplir el formulari de participació on apareixeran les següents referències: 

1. Títol del treball 

2. Dades dels participants (nom, adreça correu electrònic i telèfon de l’autor o autors).  

3. Dades de l’entitat (agrupament, associació...) o de l’obra marista.  

 

Quan? 
El termini de lliurament del premi és el 15 de maig de 2016 

 

Quant? 
La dotació del premi és: 

1r: 1500€  

2n: 1000€ 

3r: 500€ 

El jurat podrà atorgar 4 accèssits de 500€ per accèssit. 

El premi ha de revertir en l’entitat o el projecte presentat. La persona o l’equip que presenti el premi 

rebrà un diploma de reconeixement.   

 

Resolució 
El veredicte es farà públic durant el mes de juny de 2016 

 

Publicació dels treballs 
L’organització es reserva el dret de publicar els projectes presentats en el web www.maristes.eu , així 

com de donar-los a conèixer a través de diversos mitjans de difusió. 

 

www.maristes.eu
http://www.maristes.eu/
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Premi Jean-Baptiste Montagne 
Premi d’innovació i bones pràctiques – Província L’Hermitage 

Edició 2015-16 

 
Les obres han de donar a conèixer una experiència educativa innovadora que s’hagi dut a terme o que 

s’hagi d’aplicar. 

Es valorarà que es pugui generalitzar fàcilment a qualsevol centre de la xarxa marista de la Província 

L’Hermitage i que es tingui present la Missió. Visió i Valors de les obres maristes. 

www.maristes.eu

