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A Malgrat de Mar-i „Sant Pere Chanel” (Chanel Szent 
Péter) iskola csatlakozik a marista hálózathoz 
 

Jordi Martínez 
Magrat-i újságíró és a „Sant Pere Chanel” iskola első évfolyamának egykori diákja  

 
A Malgrat de Mar-i „Sant Pere Chanel” iskola volt az utolsó nevelési központ, amely a Champagnat 
Alapítványhoz csatlakozott ez évben.  A Marista Atyák 1970-71-es tanévben alapították ezt az 
iskolát, amely az egykori szemináriumot helyettesítette, amelyet Malgrat-ban nyitottak 1953-ban 
Maresme régióban. Ugyanakkor a Marista Atyák jelenléte Malgrat-ban 1908-ra nyúlik vissza, 
amikor megvásároltak egy régi textilüzemet a város egy szép helyén, hogy ott egy szemináriumot 
nyissanak, amely aztán egészen 1936-ig működott Malgrat-ban. 

 
Kezdetben a szeminárium az 
„Immaculada” (Szeplőtelen Szűz Mária) 
nevet kapta, de amikor iskolává 
alakították át, akkor a „Sant Pere Chanel” 
nevet vette fel az Óceániában elsőként 
mártírhalált halt misszionárius 
tiszteletére. Ő volt az első szerzetes a 
Mária Társaságból, akit XII. Pius pápa 
szentté avatott.  Az első években az 
iskolának volt egy kis múzeuma azokból a 
tárgyakból, amelyek a jelenlegi 
Polinéziából érkeztek s a névadó 
evangelizációs tevékenységének emlékét 

őrizték. Érdekességképpen említeném, hogy az évek során az iskola számos névváltozáson esett 
át, és ma kizárólag „Chanel” néven ismerik az emberek. 

Működésének első évében a „Sant Pere Chanel” iskola egyedi havi tandíjat alkalmazott a családok 
jövedelmi viszonyainak függvényében. Így - ahogy azt Meliton Pérez marista atya, az intézmény volt 
igazgatója magyarázza a „Marista atyák Malgrat de Mar-ban” című könyvében – a havi díj 300-tól 
950 pesetáig terjedt. Csak a családok 6 %-a fizette a legalacsonyabb díjat, a nagytöbbség a 
középátlagot – 450-650 pesetát – vállalt és egy kisebb, de jelentős csoport a legmagasabb 
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összeget választotta. Amikor aztán az elemi oktatást az állam finanszírozta, ez a módszer 
abbamaradt, noha sokak véleménye szerint igen jól működött.  

Amikor a „Chanel” még szeminárium volt, iskolai működésének első időszakában, az udvarban 
megtartottak egy részt, ahol a diákok örömmel adták át magukat a baszk labdajáték örömeinek. 
Ugyanígy, amikor nevelési központtá alakították át, a Maresme tartományban hosszú múltra 
visszatekintő görhéikért lelkesedtek.  

A „Sant Pere Chanel” iskola ma referenciaközpont Malgrat de Mar-ban, 675 diákkal, s messze már 
az 1970-es induláskor beiratkozott 110 tanulótól és hat– két világi és négy szerzetes - tanártól. A 
„Chanel” a maga 108 éves múltjával a háta mögött, a Marista Testvérek tízedik iskolája 
Katalóniában.  

A Marista Atyák (Mária Társaság) és a L’Hermitage Tartomány Marista Testvérei közötti kapcsolat 
2016 áprilisában kezdődött az előbbiek kezdeményezésére. A cél az volt, hogy a Malgrat de Mar-i 
„Sant Pere Chanel” tulajdonosi jogait gyakorló Atyák és a Testvérek között létrejövő kapcsolat által 
garantálják az intézmény működésének folytonosságát.  

A Marista Atyák szándéka az, hogy biztosítsák a 
„Sant Pere Chanel”. központ marista 
szellemiségét és keresztény iskola voltát.  Az 
Atyák és a Testvérek egyaránt a Marista Család 
tagjai. A két vallási intézménynek közös a 
gyökere, számos országban igen jó a 
kapcsolatuk és az együttműködésük, s ugyanez 
érvényes a gyerekek és fiatalok nevelésének 
szolgálatába állított közös missziójukat illetően 
is.  

Malgrat de Mar-ban - nyáron az elmaradhatatlan 
turisták által megháromszorozódó - közel 
19.000 lakosra összesen hat nevelési központ 

jut (három nyilvános, amelyből egy gimnázium és három állami ellenőrzés alatt). 
 
 
 
 
 
Malgrat de Mar-i Marista Testvérek iskolája és közössége (1895-1913)  
 

Robert Porta 
 
Az első marista testvérek Katalóniába érkezésük után 1886 decemberében Girona városában 
telepedtek le. Azután ebből a városból terjedtek el az egész országban a marista közösségek és 
iskolák. Ez az oka annak is, hogy hogy az első alapítványok is itt találhatók Girona közelében és 
Barcelona régió északi felében.   
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A Marista Testvérek nagyon hamar megalapították nevelési 
intézményeiket Maresme régiójában. 1888-ban érkeztek 
Mataróba, 1892-ben Canet de Mar-ba, 1895-ben Malgrat-ba, és 
néhány évvel később megalapították iskoláikat Alellaban és Lloret 
de Mar-ban (1902).  
 

 A Marista Testvérek a helyi plébánia abbéjának, Figueras atyának 
kérésére érkeztek Malgrat de Mar-ba iskola alapítási céllal. Az 
említett abbén túl, a Marista Testvérek, valamint Enric Aris, helyi 
vállalkozó és az iskolát befogadó épület tulajdonosa hozták létre 
az iskolát. Az érintett felek által aláírt szerződés szerint az iskola 
két osztállyal indul, és a beiratkozott tanulók számának 
függvényében tovább bővíthető. Ugyancsak a szerződésben 
rögzítették a maximális osztálylétszámot, a tanórákat és az iskola 
vezetését érintő más kérdéseket. Az egyezség öt évre szólt, 
mialatt a maristák nem nyithattak más iskolát; Aris úr pedig 
vállalta az iskola berendezését és működési költségeinek 
fedezését. 1895. október elsején nyitotta meg kapuit a Malgrat 
de Mar-i marista iskola. Az első tanítási napon 15 diákjuk volt, az 

1895-1896-os tanév végére a diákok száma már 112 lett. A Malgrat de Mar-i iskola főképp a 
szerényebb jövedelmű családok gyerekeit fogadta. Működése során 121 főig növekedett a 
létszám.  

A Malgrat de Mar-i marista közösség az oktatási intézményért felelős négy testvérrel alakult meg. 
A különböző testvérek közül név szerint említhetjük a mártírhalált halt Lycarion testvért, akit 1909-
ben gyilkoltak meg Poble Nou de Barcelona-ban „a tragikus hét”. eseményei alatt.  

Annak ellenére, hogy az iskolaalapítási tervet és a testvéreket mind a parókia, mind a csalások 
szívesen fogadták, az iskola az indulásától kezdve anyagi nehézségekkel küzdött. Enric Aris 
vállalkozót is érintette a Kubában és a Fülöp-szigeteken elvesztett gyarmatok ügye (1898); ezen 
események következtében Aris úr igen hamar felhagyott az általa vállalt gazdasági rész 
teljesítésével. A testvéreknek maguknak kellett előteremteni a működési költségeket, s ezért arra 
kényszerültek, hogy olyan helyen működtessék az iskolát, amely nem mindenben felelt meg egy 
iskola feltételeinek.  

Az a tény, hogy a testvérek nem látták biztosítva a terv folytatását, hogy nem tudtak beruházni a 
higiéniai körülmények javítására, hogy nem tudták növelni az iskola működéséhez 
nélkülözhetetlen teret, mindez arra kényszerítette a testvéreket, hogy felhagyjanak az oktatással. 
Az 1912-13-as tanév volt az utolsó. 1913 augusztusától, a közösség indulásának folytatásaként, 
az iskola többé nem nyitotta meg kapuit.  
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A menekültek segítése 
 

Thodorís Rouggéris 
 

A szenvedő emberek, különösen a gyermekek feltételek nélküli segítségére lenni tiszteletre méltó 
cselekedet minden felelős polgár részéről, így intézményünk tanulói részéről is. Diákjainkat 
gyakran ösztönzik azok a szolidaritási alkalmak, amelyek már régóta bekerültek a különböző 
iskolai tevékenységekbe. 

Ebben a szellemben 2016-ban, október elején a Néa Smyrni-i Léonin gimnázium tanulói 
szolidaritási akciót szerveztek, mert mélyen megindította őket az országunkban menedéket és 
védelmet keresők ezreinek leírhatatlan tragédiája. Az osztályok küldöttei kifejezték határozott 
óhajukat, hogy ők is hozzájáruljanak valamilyen módon a nagy számú menekültnek nyújtott segítő 
akciókhoz, de kiváltképp a gyermekeiknek, akiknek nehézségeik lehetnek, amikor egy új iskolai 
életet kezdenek a görög állami iskolákban.  

Fontos jeleznünk, hogy intézményünk diákjai voltak a kezdeményezők, ők léptek kapcsolatba a 
menekültek számára nyitott Elaiona menekültközpont felelőseivel, hogy pontos ismereteik 
legyenek arról, mire is van szükségük a Görögországba menekült gyerekeknek. Azután ugyanezek 
a tanulók akciót indítottak a legszükségesebb tárgyak összegyűjtésére. A tanulók nagylelkűsége 
minden reményt felülmúlt. Így 2016. október 25-én átadták az összegyűjtött tárgyakat az elaionai 
menekült központ gyermekeinek.  

A központ vezetői, akik nagyon hálásak voltak e nagylelkű kezdeményezésért, meghívták a 
gyerekeket és tanáraikat, hogy megismerhessék e példaértékű központ működését. Fontos azt is 
elmondanunk, hogy a menekültek részéről megnyilvánuló melegszívű fogadtatást tanulóink is 
megtapasztalhattak az öröm kifejezésén és a széles mosolyon keresztül. Ugyanakkor 
megfigyelhettük az őszinte közeledést intézményünk tanulói és a befogadó központ gyerekei 
között a spontán kialakuló és sok örömmel végzett játékos tevékenységek során.  

Ez a sikeres kezdeményezés utat nyit más jótékonysági és szolidaritási akcióhoz, egységben az 
ezen úton velünk együtt haladó társainkkal, akik hűségesen alapító atyánk, szent Marcellin 
Champagnat nyomdokában akarnak járni. A Nea Smyrni-i Léonin Gimnáziumunk tanulóinak 
nagylelkű kezdeményezése büszkeséggel tölt el minket, és megerősít abban a 
meggyőződésünkben, hogy a rászoruló emberek szolgálatára legyünk, ahogy ezt alapítónk tanította 
nekünk. 
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A Maristák elfogadják az OIEC képviseletét 
 

Christophe Schietse 
 

 Az OIEC (office international de 
l’enseignement catholique – a katolikus 
oktatás nemzetközi hivatala) az a hivatalos 
társaság, amely világszerte összefogja a 
Katolikus Oktatás nemzeti szervezeteit, a 

különböző katolikus nevelési mozgalmakat és kongregációkat. Ez a hivatal a katolikus oktatás 
szószólója a különböző nemzetközi szervezeteknél, mint az ENSZ, az UNESCO, az Európai 
Parlament, hogy másokat már ne is említsünk. Az alig egy éve kinevezett új főtitkár, Philippe 
Richard vezetésével az OIEC teljes átalakulásban van, hogy javítsa és fejlessze intézményi 
képviseletét. Ennek jegyében,Richard úr kapcsolatba lépett a franciaországi marista hálózattal, 
hogy fogadjuk  az akkreditált képviselők csapatát.  

Mivel Tartományunk és Intézményünk elkötelezett a gyermekek jogainak védelme és érvényre 
juttatása iránt, és összefüggésben azon szándékunkkal, hogy mindegyik országban legyen a 
kiskorúak védelmével foglalkozó csapat, Franciaországban felkértük Marie Christine Jeandelle-t, a 
kiskorúak védelmével foglalkozó referenst, s ő el is fogadta jelölését az OIEC-nél. 

Az első találkozó az OIEC főtitkára, Gabriel Villa-
Real testvér, tartományi vikárius és Jeandele 
asszony között 2016. december 13-án jött létre 
a mi házunkban, Párizsban a Dareau utcában.  

E szívélyes és építő találkozó eredményeként, 
Jeandelle asszonyt meghívta Richard úr, hogy 
részt vegyen az OIEC jövőbeni képviselőinek első 
találkozóján Strasbourgban január 20-án. 
Ferenc pápa bátorító támogatásával, az OIEC 
szeretne fontos szereplővé válni a nemzetközi 
intézményekben, és hallatni hangját gyermekek 
millióinak képviseletében. Megtisztelve és 
ösztönözve érezzük magunkat, hogy részt 
vehetünk e nagy kalandban, hisz elismerése ez 
Champagnat karizmája eredeti és aktuális 
voltának, különösképp a gyermekek jogainak 
védelmében. 
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Tartományi képzés a marista evangelizációs 
misszióról 

Manel Martín testvér 

A képzés egyike mai világunk kihívásainak, szembenézés a társadalmunkban feltámadó változási 
folyamatokkal.  

De milyen képzés szükséges? Valamennyi jó lehet? Mindenfajta képzés egyformán érdekel 
bennünket, vagy adjunk prioritást valamelyiknek?  

Elősorolhatnánk egy sereg kérdést, amit számtalan alkalommal feltettünk magunknak valamely 
képzési javaslat esetén.  

Jelen sorokkal szeretnék szólni egy olyan képzésről, amit mi itt Les Avallanes-ban juttattunk el a 
célig november 7-től 11-ig. Bizonyára hallottatok róla. Intézményeink néhány képviselője már részt 
vett ezeken az elmúlt három év során. Ez alakalommal Tartományunk különböző országainak 
képviselői jöttek el: Görögországból (6), Magyarországról (5), Franciaországból (8) és Katalóniából 
(13).  

 
 

A hét folyamán a különböző témákon keresztül megpróbáltuk elmélyíteni a mi marista nevelői 
missziónkat. Felfedezni, hogy olyan emberek vagyunk, akik az életünkkel tanúskodunk az 
evangéliumi értékekről.  

Amikor a különböző témákat érintettük, azt a LÁTNI folyamatán keresztül tettük, azaz a társadalmi 
valóság elemzésén át. A második fázis volt a MEGÍTÉLNI, azaz konkretizálni kell ahhoz, hogy 
építhessünk. Végül jött a CSELEKEDNI szakasz, azaz az elkötelezett válaszadás. Ez a folyamat 
módszertani kritériumokon nyugszik, kísérleti, belső meggyőződésből jövő, nyitott és befogadó 
kritériumokon, amelyek segítették a résztvevőket, hogy derűsen és mély lelki szinten éljék meg a 
különböző napokat.   
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 A hét közepén egy estét Leila városának és marista intézményeinek, az iskolának és a szociális 
intézményeknek a meglátogatására szántunk.  

 
 

Magától értetődik, hogy a képzés folytatódik egész évben. Ezen első hét után a második félévben 
lesz egy csoport találkozó mindenkinek a saját országában. És végül ismét találkozunk Hermitage-
ban, ahol elmélyíthetjük majd azokat az intuíciókat, amelyek Marcellint motiválták és inspirálták a 
marista intézmény megalapításakor.   

Ez a képzés meghozza számunkra a marista misszióhoz tartozás érzését, ahhoz a misszióhoz, 
amely hosszú évek során fejlődött szerte a világon azzal az elköteleződéssel, hogy tanúi legyünk 
Isten uralmának, amelyet a Názáreti Jézus hirdetett meg nekünk evangéliumában.  

Várunk Téged is, hogy együtt járjuk az utat! 

 

A nemzetközi szolidaritás terén megszerezhető 
tapasztalatokhoz vezető képzési folyamat kezdete 

Àngel Domingo 
 

Bevezetés a nemzetközi szolidaritásba c. kampány (munkatábor – misszió) elindult Katalóniában 
november hónapban.  

Jelenleg folynak a tárgyalások azokkal, akiket érdekelhet e képzési folyamatban való részvétel. A 
cél egyfajta szolgálati tapasztalatszerzés olyan országok közösségeiben, amelyekben a társadalmi 
kirekesztés erős, mint többek között Paraguay, Tanzánia, Chile, Kolumbia, Mexikó, Ruanda.  

Februártól júniusig a SED civil szervezet öt hétvégén képzést szervez, ahol elmélyíthetnek olyan 
témákat, mint Az önkéntesek motivációi, Szolidaritási modellek, Kulturális sokk, Határhelyzetek, 
Felkészülés a fejlődésre, A gyermekek jogai, Az egyház délen és Személyes tervek a 
tapasztalatszerzés után. 
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A képzéseknek az a célja, hogy felkészítsék az önkénteseket, hogy jól érzékelhető módon éljék 
meg a tapasztalatot, hogy jobban megnyíljanak a közösségi létre, hogy megértsék a különböző 
kulturális környezetet, hogy jobban ismerjék a szegénység strukturális okait, és hogy legyenek 
eszközeik arra, hogy szociálisan felkészüljenek a visszatérésre a tapasztalatszerzés után. 

A képzés során mindegyik önkéntes mellett áll egy segítő személy, akivel megoszthatja mindazt, 
amit megél a képzési folyamat során, a tapasztalatszerzés előtt és után.  

A képzést tartó csapatot a SED civil szervezet önkéntesei szervezték, s már készíti a modulokat, a 
2017. február 4-5-i hétvégén les Avallanes monostorában induló képzésre.  (Lleida). 
 
 
 

#seranimadormarista azaz éljük meg az álmot!  
 

Raül Cabús és Jordi Vicente 
 

A fiatal maristák mozgalmának , a CMS-nek  és a FAJMACORnak  a csoportvezetői egyszerre  tartják 
képzési találkozójukat LLinars del Vallès-ban (Barcelona).  
 

A Marista Csoportvezetők Képzési Találkozója november 26-án és 27-én volt. Mind a három évben 
a CMS (Centre Mariste des Scouth _ Cserkészek Marista Központja) és a FAJMACOR (Fédération 
des Associations Juvéniles Mà Oberta et Cor Obert - Mà Oberta et Cor Obert Ifjúsági Szervezeteinek 
Szövetsége) egymáshoz kapcsolódóan szerveznek évente képzési hétvégéket.  

Több mint 200 csoportvezető örülhetett egy ilyen hétvégének, ahol a jókedv eleve adott volt. A tíz 
különböző városból érkezett csoportvezetők sok időt töltöttek együtt, előadásokon, közös 
műhelymunkában készültek feladataikra.  

Az első nap délelőttjén egy különleges játék keretében ismerkedhettek egymással. A különböző 
feladatok során, melyek Champagnat életének eseményeit idézték fel, mindegyik csapat 
bemutatott egy testvért az első La Valla-i közösségből  
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Délután műhelymunka folyt, ahol csoportokban dolgoztak ki alapvető témákat. Minden olyan 
nevelő részt vehetett ezekben a műhelymunkákban, aki ugyanazon korcsoporttal foglalkozik. A 
következő műhelymunkákban vettek részt a csoportvezetők: „Határok – tisztelettel”, 
„Konfliktuskezelés és mediáció”, „Merj nézni! (Belső értékek)”, „Érzelmi nevelés, tudj 
meghatódni!” és „Fiatalok egy változó világban”. Az e témákról való elmélkedés segíti majd a 
résztvevőket, hogy előre lépjenek ezen a területen.  

Később a Marista Bicentenárium megünneplése és a marista animátor alakja került a 
középpontba. A résztvevők mélyebben megismerhették Marcellin jellemző életterét és 
tevékenységét. A program Marcellin alakjának és életének megidézésével kezdődött. Le Rosey-
ban a szervezők személyesen olvastak fel életükből, felelevenítve egy képzeletbeli utazás 
keretében azokat a fontos pillanatokat, amelyek személyiségük alakulását befolyásolták. A 
második részben Montagne alakján keresztül a sok kis Montagne-ról elmélkedtek, akikkel nap, 
mint nap találkoznak, s akiknek mai szükségleteire oda kell figyelni. Egy harmadik részben La 
Valla-ba mentek, ahol egy nagy asztal körül beszéltek életükről, úgy érezték magukat, mint a 
testvérek első közössége, készen arra, hogy önmagukat mások szolgálatába állítsák. Egy negyedik 
rész középpontjában Fourvière állt, ahol a maguk marista szervezőként való elköteleződéseiről 
elmélkedtek. Végezetül a szervezők egy nagy „200” -t formáztak, amely arra hívta őket, hogy 
elkötelezett részévé legyenek az Intézmény történetének, de egyben folytatói is az álomnak.   

Este együtt ünnepeltek. A különböző társaságok, a város kezdeményezésére, egy zenei produkciót 
készítettek, Ez egy örömteli ráadás volt mindenki számára, hisz együtt dolgozhattak.  

Vasárnap „à la carte” műhelyek formálódtak, ahol az oktatók választhatták azt, amit jónak láttak 
a technikák vagy a képzés szükségessége szerint. Íme néhány műhely: „A XXI. század oktatói”, a 
kezdő oktatók számára; „Ünnepeljünk tudatosan!”, eszközök és módok, hogy előkészítsük az 
ünneplést és az közös imákat, „Kommunikálunk”, technikák arra, hogyan kommunikáljunk a 
családokkal, a gyerekekkel; „A szabadidő értékei”, olvasmány nevelési programokról; „Mit? Ki? 
Hogyan?”, mit kell tudni egy szabadidős tevékenység megszervezéséhez; „Szabadidő a végeken”, 
hogyan készítsük fel a szabadidőre a hátrányos helyzetűeket ; „És  azután?”, kapcsolat a marista 
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világgal akkor, amikor az oktató munkája véget ért, és „Szolidaritás a mai világban”, nemzetközi 
szolidaritási tapasztalatok.  

A nap szentmisével ért véget, amelynek során a marista csoportvezetőket arra kérték, hogy 
legyenek „a só és a fény” a saját állomáshelyükön. Ez is egy módja volt annak, hogy kiemeljék az 
oktatók és a szabadidős tevékenységeket szervezők fontosságát a mindennapokban, amelyeket 
a gyermekek és fiatalok között töltenek.   
 
 
 

„ Escola Mirall”, szabadidős marista iskola 
 

Raül Cabús 

„Escola Mirall”, „Casal d’Entitats Maristes” része, Barcelonában, 1977 óta, és 
a Katalóniai Maristák képzési helye a szabadidő központok igazgatói és oktatói 
számára. Azért jött létre, hogy segítsen a Fiatalok Marista Pasztorációja 
oktatóinak képzésében, ma pedig a szabadidős nevelők képzési helye. Az 
iskola képzéseinek nagyon markáns pasztorációs és nevelési stílusa van.  

Jelenleg az iskola olyan hivatalos kurzusokat kínál a gyermekek és a fiatalok szabadidős 
tevékenységekre neveléséhez az igazgatóknak és oktatóknak, amelyet a katalán kormány is 
elfogad a fiatalokról szóló Általános Irányelvek című dokumentum szellemével egyezőként. 
Ugyancsak saját bizonyítványt állít ki egy egyszerűbb előképző kurzus teljesítése után azok 
számára, akik még más képzésben nem vehették részt.  

 

Ezen felül tart kurzust, a katalán állam által is elismerten „Bevezetés az önkéntes munkába” 
címmel, együttműködve a Polgári és Közösségi Akció vezetőségével.  

És végül „Escola Mirall” más képzéseket is indít specifikus témákban. A szabadidős egységek 
kérhetnek a saját oktatóik számára képzést különböző témákban: hegymászás, vezetéselmélet, 
elsősegélynyújtás, konfliktus kezelés stb.  
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Idén az „Escola Mirall” szeretné bővíteni mind minőségben, mind mennyiségben a képzési palettát, 
s ezért az ISO 9001 minőségbiztosítási szabvány normáinak teljesítésére vállalkozott, amely 
lehetővé teszi majd, hogy különböző képzési programokat kínáljon. 

A Marista Európa missziós tanácsainak első gyűlése 
 

Christophe Schietse 
 
2017. január 23-án és 24-én ülésezett az európai tartományok missziós tanácsainak első gyűlése.  
Az Európai Marista Konferencia (EMK = CEM ) azzal bízta meg a missziós csoportot, hogy 
foglalkozzon a marista misszió európai hálózatának jövőbeni megszervezésével.  Az európai 
misszió tanácsainak gyűlése nagyon fontosnak tartja ezt az új felkérést, mivel feladata lesz a 
missziós területen a  közös munkák irányvonalainak meghatározása.  

 
Nagyon szívélyes, testvéri légkörben zajlott a gyűlés, s a tartományok identitásának és 
különbözőségének tiszteletben tartása jellemezte. E két nap lehetővé tette a tanácsok számára, 
hogy jobban megismerjék egymást és kölcsönösen felfedezzék   sajátosságaikat. A szervezők által 
javasolt programok ugyancsak elősegítették hogy felvázolják a közös munka körvonalait. 
Valamennyi felvetett gondolatot tárgyalja majd az európai misszió jövendő tanácsa, amely a 
tartományi tanácsok felelőseiből jön létre azzal a céllal, hogy megalkossa a misszió területén az 
akcióterveket, amelyeket egyetértésben megvalósítanak kontinentális szinten.  


