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35 
2017. 

HERMITAGE TARTOMÁNY MISSZIÓS TANÁCSA (CONSEIL DE MISSION DE LA PROVINCE L’HERMITAGE -  CMH) 
Llorenç Claramunt 

 
Az előző hónapok koordinációja 

alapján létrejött a Tartomány 

Missziós Titkársága. Ez a 

Titkárság nagy utat tett meg a 

Tartomány különböző 

országaiban a Misszió 

segítésében. Ezek az országok 

nem érezték egyedül és izoláltan 

magukat, hanem azt 

tapasztalhatták, hogy egy nagy 

közös terv résztvevői.   

Logikus volt egy lépéssel előbbre 

lépni, hogy ez a Titkárság A 

Misszió Tanácsává fejlődjön. Az 

összes ország alkotta nemzetközi 

környezetből kiindulva egy olyan 

szervezet felé kellett előre lepni, 

amely elősegíti a közös tervek 

megvalósulását.  

Így jött létre L’Hermitage 

Tartomány Marista Missziós Tanácsa azzal a célkitűzéssel, hogy káptalani, közösségi szerv legyen; 

Nem akarja helyettesíteni az egyes országok szervezeteit, hanem velük együtt akar előre haladni.  

Mi a küldetése ennek a Tanácsnak? 

A Missziós Tanács A Tartomány intézményi szervezete, felelős L’Hermitage Tartomány marista 

missziójának vezetéséért, az irányításért, a munkájáért. A Tartományi Tanács nevezi ki tagjait, és 

megfelelő rendszerességgel neki számol be a befejezett akciókról.  

Melyek a Missziós Tanács funkciói? 

 

1. L’Hermitage Tartományban a hozzá tartozó területeken meghatározni az irányvonalakat 

(vezetőség, képzés, kapcsolattartás, humán menedzsment, gyermekek jogai stb.) és ügyelni 

arra, hogy az egyes országokban elindított folyamatok összhangban legyenek a tartományi 

politikával.  

2. Segíteni kell a közös látásmód kialakítását, valamint a tartományi hálózathoz tartozást.  

3. Biztosítani kell a kapcsolatot és az együttműködést a Tartomány négy felelős szervezete közt 

(AMC, FCH, MISZ és ΣΜΑΕΛ). 

4. Együttműködni a marista Európával és az Intézménnyel.  

5. Őrködni az evangelizációs jelleg megőrzésén az intézményekben és a különböző missziós tervek 

területén. 

6. A tartományi gazdasági vezetővel egyetértésben garantálni kell az intézmények 

működőképességét.  

7. Kidolgozni a saját büdzsét. 

8. Kidolgozni a munkatervet és évente bemutatni a Tartományi tanácsnak. 

 

Hogyan épül fel a Missziós Tanács?  
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A Missziós Tanács tagjai az egyes országok felelősei: Christophe Schietse  úr mint az AMC 

vezérigazgatója; Llorenç Claramunt úr az FCH igazgatója; Pau Tristany testvér a Magyarországi Nevelési 

Intézmények koordinátora (MISZ), és Matheos Levantinos  A Görögországi Nevelési Intézmények 

koordinátora (ΣΜΑΕΛ). 

Ugyancsak a Tanács tagjai José Manuel Martín testvér a tartományi pasztoráció koordinálásának 

felelőseként, Gabriel Villa-Real testvér, aki biztosítja a kapcsolatot a Missziós Tanács és a különböző 

koordinációs szervezetek között; Pep Buetas úr, aki koordinál a Marista Hivatásokért titkárságaival és ő 

lesz a tartományi stratégiai tervezés koordinálásának a felelelőse; Pau Tristany testvér tölti be a Tanács 

titkári tisztségét, és Christophe Schietse úr foglalkozik a Tanács koordinációs feladataival. 

 

 
L’HERMITAGE  TARTOMÁNY ÚJ PASZTORÁCIÓS CSAPATA  
Marta Portas 

 

A 2016-2017-es tanévben 

megkezdte munkáját egy új 

tartományi pasztorációs csapat. 

(EPH) A Tartomány új 

koordinációs és animációs 

szervezetén belül a Tartományi 

Pasztorációs Csapat (EPH) 

együttműködik a Missziós 

Tanáccsal a pasztoráció 

területén a koordinálásban és a 

közös cselekvési tervek 

megvalósításában. 

Az EPH tagjai Danai 

Anagstopoulou asszony (A 

Hivatások Pasztorációs 

Csapatának görög 

koordinátora), Jaume Bofarull 

testvér (A Hivatások Pasztorációs Csapatának magyar koordinátora), André Déculty testvér (A Hivatások 

Pasztorációs Csapatának francia koordinátora), Manel Martín testvér (A Hivatások Pasztorációs 

Csapatának katalán koordinátora), Àngel Domingo úr (Szolidaritás), Jaume Parés testvér és Marta 

Portas asszony (Marista Hivatás Titkársága koordináció). Manel Martín testvér koordináljaa 

Pasztorációs Csapatot.  

Az EPH a 2016-2017-es évre a következő munkafolyamatokat indítja el:   

 

• Megtervezni a munkamenetet a «Velük együtt kelt útra» dokumentum országonkénti 

konkretizálása alapján , összekapcsolva a lelki élet és a hivatások segítése témával.  

• Meghatározni a kritériumokat az «Evangelizátorok a fiatalok köz» dokumentum alapján, a 

Fiatalok Marista Pasztorációja (PMJ) segítésére a Tartomány valamennyi országában.  

• Létrehozni a Szolidaritás tartományi hálózatát, amelyben támaszkodnak a Tartományban már 

meglevő szolidaritási szervezetekre.  

• Az Evangelizációs misszióra felkészítő képzés szervezése tartományi szinten.  

 

Valamennyi országban létrejött már egy pasztorációs csapat, amely motorja a tartományi és helyi 

pasztorációs kezdeményezésekről való gondolkodásnak és megvalósításnak. 
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XXII. ROE (Nevelési Intézmények Találkozója) 
Pau Tristany testvér 

 

A Tartomány Nevelési Intézményeinek Találkozója - szokás szerint– Notre-Dame de l’Hermitage-ban volt 

január 31. és február 3. között.  Ez alkalmat adott arra, hogy a Tartományban található  szociális és 

nevelési intézmények  vezetőségi tagjai találkozzanak. A résztvevők száma folyamatosan növekszik 

(idén több mint 120 résztvevő volt), és nemcsak azért, mert a marista intézmények száma növekszik, 

de mert meghívottak a tartományon kívülről is, az egész marista közösségből érkeztek. Az előző 

évekhez hasonlóan a találkozót a testvériesség és az új kezdetbe vetett remény jellemezte, amelyet a 

Marista Intézmény alapításának bicentenáriuma is növelt. 

 

  

 

ÁTMENET A SZERVEZÉSTŐL BELSŐ ÉRTÉKEK FELÉ  
Jaume Bofarull testvér 

 
A jellemzően február elején tartott L’Hermitage Tartomány 
Nevelési Intézményeinek Találkozója apránként, néhány év alatt 
fejlődött az egyszerű pedagógiai találkozóból a Nevelési 
Intézmények széleskörű tapasztalatcseréjére épülő találkozóvá. 
És e keretben nemcsak pedagógiai tapasztalatok, de pasztorális 
és a legutóbb már spirituális tapasztalatcserére is sor került.  
Marista nevelők vagyunk, minőségi védjeggyel és eredeti 
elnevezéssel: Champagnat Maristái. Ez az oka, hogy 
megpróbáltunk gondolni a ma Montagne-aira, és marista 
nevelői kötelezettség vállalásunkra: Csendet teremteni, befelé 
fordulni, imádkozni, osztozni az egyszerűségben és a testvéri 

kölcsönösségben, s mindezt szívünkből fakadón.  
Idén azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy mit is jelent “egy új kezdet», «egy új La Valla», hogyan 
érthetjük meg az első Marista Közösség tapasztalatait, amely által jobban segíthetjük a fiatalokat, hogy ők is 
érezzék a közösségi élet erejét és hatalmát : a testvériességet! Ugyancsak kérdéseket tettünk fel keresztény 
és marista mivoltunkra vonatkozóan, hogy mi hajt minket ma afelé, hogy marista nevelők legyünk. 
Apránként, szinte észrevétlen, fordultunk a «benső világ» felé, és találtunk rá az okokra, miért is vagyunk 
olyanok, amilyenek, miért élünk úgy, ahogyan, és mit is akarunk továbbadni. 
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MARISTA TESTVÉREK NEVELÉSI INTÉZMÉNYEINEK TALÁLKOZÓJA 
Françoise Gross, 

l’URCEC főtitkára (URCEC = A Katolikus Nevelés Kongregációs Hálózatainak Uniója) 

 

Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem a Marista 

testvérek Nevelési Intézményeinek Találkozóján; az első 

benyomásom az volt, hogy ez egy testvéri, eleven és vidám 

közösség.  Testvéri: a nyelvi korlátokat leszámítva, valódi 

közelség; eleven: mindnyájunk aktív részvétele; vidám: igazi 

szívélyesség.  Három mozzanatot emelnék ki: 

• A főtanács erőteljes hívása: «Mindenkit hívunk, hogy 

részt vegyen  az irányítás és szervezés új 

modelljeinek megalkotásában»  Új kezdet: mindenki, 

laikusok és testvérek, ugyanazon karizma hordozói, 

akik ugyanazt a küldetést teljesítik. Innováció kell, 

hogy jobban csináljuk a dolgainkat, s hogy jobb 

dolgokat csináljunk.  

• A Rend karizmájában való «lehorgonyzás»: A Szent Marcellin léptei nyomán telő nap tele volt 

érzelmekkel. Hogyne ülnénk a Mester asztalához? Nagy reménység ugyanazon család tagjának 

lenni? 

• Pedagógiai innovációk. 

Két műhely munkájában vettem részt: az egyik témája az « Alkossunk együtt !», a másiké «És ha 

Leonardo da Vinci visszajönne?». Mindkét műhelyben a hangsúly a személyen volt, anélkül, hogy annak 

tehetsége, törékenysége, eredete számított volna.  Nagyon megfogott az a jóakaratú figyelem, amilyen 

Marcelliné volt a fiatal Montagne iránt, legyen szó akár a hátrányos helyzet elfogadásáról, akár egy 

olyan osztály kialakításáról, amelynek célja a személyiség értékeinek növelése. 

Konklúzió: A fiatalok miatt kell élnünk 

 

AZ ÖTÖDIK EVANGÉLIUM  
André Déculty testvér 

 

Az Ötödik Evangélium című darab olyan napot zárt, amely gazdag 

volt az újra felfedezett és újra elmélyített marista spirituális 

értékekben, amikor meglátogattuk a két eredeti helyszínt: Le Rosey 

à Marlhes és La Valla en Gier. Elmerülni Champagnat és az első 

testvérek történetében, ezt adta ízelítőül az Henri VERGÈS testvér 

élete nyomán készült nagyszerű előadás. Személyesen részt 

vettem e darab létrejöttében. Sok kétely támadt bennem a készítés 

során. Azóta többször is láttam. A Tartomány Nevelési 

Intézményeinek Találkozója a harmadik alkalom volt. És újra 

hatása alá kerültem Francesco AGNELLO egyszerű és felidéző 

rendezésének. Adrien CANDIARD dominikánus testvér igazságon és 

valóságon alapuló szövegét szuggesztíven adja elő Jean-Baptiste 

GERMAIN. Egyszerű és konkrét kérdéseket tesz fel: hogyan éljük meg a testvériességet; mit jelent 

annak a kultúrának a tisztelete, amelybe beleszülettem vagy belekerültem; milyen magatartást kell 

tanúsítania egy nevelőnek a diákjaival szemben? Ennek a testvérnek az élete, különösen az Algériában 

töltött évek, megmutatták, mennyire szerette a fiatalokat és adoptált országát. A matematika tanításán 

keresztül is ki tudta teljesíteni tanítványait. Nemcsak személyiségüket, de énjük égészét fejlesztette. 

Kísérte életútjukat, szolgálatukra volt. A fiatal diplomata, Ahmed a levelezésük során egyre jobban 

felfedezte ezt. Semmi kétség, hogy ezek a levelek lehetővé tették, hogy rájöjjön, ki is volt számára Henri 

testvér: Egy olyan fivér, akire mindenkinek szüksége volna. Már kezdettől érezte, milyen sajátos 

jóakarattal és teljes odaadással tekint tanítványaira Henri testvér. Egy testvér figyelő tekintete több, 

mint az apáé. Biztatlak Benneteket, hogy fedezzétek fel ennek a „testvérnek” az alakját. 
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HAGYOMÁNY ÉS VÁLTOZÁS A NEVELÉSBEN : AZ ISKOLA KÖZPONTI SZEREPE  
Pep Buetas 

 A Tartomány Nevelési Intézményeinek Találkozóján, a 

második napon,  Ferran Ruiz Tarragó úr egy prezentációt 

vetített a nevelési központok innovációs munkájáról. 

Hangsúlyozni akarta a nevelési szervezetek 

átalakításának fontosságát: ez a kulcsa annak, hogy 

hitelesen és tartósan működjön az innovációs folyamat. 

Az intézmények hosszú élettartamúak, következésképp 

nekik kell megteremteniük a feltételeket, hogy 

szisztematikusan új és új dolgokat hozzanak létre.  

Gazdag és sokszínű példaanyagot, sok információt és 

bölcsességet kellett itt összefoglalni. A kérlelhetetlenül 

múló idő csak azt tette lehetővé, hogy felfogjuk a 

bemutatott anyag nagyságát, de azt nem, hogy tovább is 

lépjünk. Számos kérdést és választ is előhívott az anyag: Hogyan lehetünk olyan intézménnyé, amely 

ösztönzi az adott helyzet megkövetelte átalakulást?  Milyen strukturális változásokat kell előnyben 

részesítenünk ahhoz, hogy jobban megfeleljünk a ránk bízott küldetésnek? Hogyan profitálhatunk az 

iskoláinkban meglevő alkotó tehetségből? Hogyan segíthetjük a magának utat törni akaró változást?  

Tartományi szinten ez volt a reflexió kezdete. A Tartományt alkotó valamennyi ország próbál választ adni 

az innovációs szándékra. Mindenesetre, a munkára szóló kihívás a nevelési hálózatban mindig, mint 

nagy lehetőség jelenik meg, amelyet nem szabad elmulasztanunk.  

 

EGY FELEJTHETETLEN TAPASZTALAT  
Rigoutsos Antonis,  

az athéni Általános Iskola és Óvoda vezetője, a görögországi Kongregációs Iskolák Igazgatótanácsának tagja,  

 
2017-ben január végén három nap a spirituális 

lelkesültség napja volt számomra. A görögországi 

Kongregációs Iskolák képviselőjeként vettem részt 

L’Hermitage Tartomány éves képzésen.  

Szívélyes, befogadó és családias volt a légkör, 

olyan emberekkel találkoztam, akik különböző 

kultúrájú országokból jöttek, mégis úgy éreztem, 

hogy ugyanahhoz a családhoz tartozunk. Mindenki 

örült a találkozásnak, a közös munkának, annak, 

hogy együtt gondolkodtak és imádkoztak, együtt 

szórakoztak és együtt képzelték el a jövőt. A nagy 

Marista Család szellemisége a kapcsolatuk alapja.  

A nyugodt környezet, a tökéletes szervezés, az elmélyült beszélgetések, az érdekes műhelymunkák, sőt 

a szép idő, mindez nagyban hozzájárult a képzés sikeréhez.  

Az kívánom, hogy Marcellin Champagnat óvja és inspirálja mindnyájukat, a Testvéreket és a Laikusokat, 

akik folytatják misszióját, hogy majd örökül hagyják a jövő generációknak. 

Hálás köszönet az átélt felejthetetlen tapasztalatért. 
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A FRANCIAORSZÁGI MARISTA HÁLÓZAT INTÉZMÉNYEIBEN ÉLŐ FIATALOK TALÁLKOZÓJA  

2017. JANUÁR 12-13-14-ÉN  
Veronique Décamps 

 
Nagyon türelmetlenül várták a 

franciaországi marista 

intézmények felső tagozatosai és 

gimnazistái a Notre-Dame de 

l’Hermitage-beli találkozó három 

napját.  

Az elmúlt évek során egy részük 

már részt vett ilyen találkozón, és 

nagy lelkesedéssel beszéltek róla 

a társaiknak. Idén három napos 

volt a találkozó az alapítás 

bicentenáriumának kiemelésére.  

Három intenzív nap, ahol 

kapcsolatok szövődtek a 

műhelymunkák során, indulva a 

„Éld meg az álmot” megvalósításától (az év témája kötelez!) Marcellin üzenetének felfedezéséig, 

miközben megvalósult egy musical, megnézték Lyonban a Notre-Dame de Fourvière bazilikát, folytak az 

előkészületek a küldetés megünneplésére, s ne feledjük természetesen a Harry Potter estet, amit 

annyira vártak. Ugyancsak ne feledjük a Magyarországgal közös Szolidaritási projekt bemutatását. a A 

Notre-Dame de l’Hermitage kápolnájában bemutatott a küldetés megünneplése mélyen megérintette a 

fiatalokat. Meghatotta őket, sok örömben volt részük a dalokon, a szövegeken, a galamb-szimbólumon 

keresztül. Ez az erős pillanat nem mindennapi hatással volt rájuk.  

Fiatal maristáink bizonyosan fájó szívvel, de lelkesen indultak haza, készen arra, hogy megosszák az 

ezeken a napokon átélt élményeiket az osztálytársaikkal, s velük együtt új terveket szőjenek 

 

 

MIÉRT IS VAN A LELKISÉG ÉS AZ IMÁDSÁG HÉTVÉGÉJE?  
Josep Antoni Molina testvér 

 

Nem valami bonyolult megválaszolnunk ezt a 

nekünk feltett kérédst, mivel a magyarázat 

egyszerű és világos.  

Egyrészt , mert maguktól a fiataloktól érkezett 

kérésre volt ez a válasz : olyan alkalmat 

kerestek, ahol CSENDBEN ELMÉLKEDVE ÉS 

IMÁDKOZVA TALÁLKOZHATNAK önmagukkal és 

az Úrjézussal.  

Másrészt, mert  ez feltételez olyan időt, amikor 

kiszabadulunk a mindennapok megszokott 

rendjéből és intenzív munkájából, hogy a 

megtaláljuk a lelkünket, és keressük a 

kapcsolatot Jézus élettapasztalatával, az ő 

Evangéliumával és a másokért való elköteleződésével.  

Ugyanakkor a lelkiség és az ima ideje nemcsak ebből áll: hanem magában foglal programokat is, 

amelyek segítenek minket az elmélkedésben, a nyugodt és csendes imádkozásban, a természet, a 

teremtés  nagyszerűségének szemlélésében,  ... és segítenek a többiekkel együtt élni abban az 

örömben, hogy ugyanazon az úton járunk, egy közösséget alkotunk, elkötelezettek vagyunk  

világunkkal, a mindennapjaink valóságával szemben, hogy képesek legyünk, akárcsak Krisztus, 

Szolidáris Szívvel alakítani a mindennapi környezetünket.  
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LEGYÉL!     A MAGYARORSZÁGI « FIATALOK HÚSVÉTJA »  JELMONDATA A  

G. Jaume Bofarull 

 

Magyarországon április 13. és 16. 

között fogjuk ünnepelni a harmadik 

«Ifjúsági Nagyhét»-t. A magyarországi 

testvérek számára ez az Ifjúsági 

Nagyhét öröm és Isten ajándéka, még 

akkor is, ha mint testvérek nem 

vagyunk közvetlenül benne a Fiatalok 

Pasztorációjában.  

Mindent az Interneten keresztül 

tervezünk és szervezünk meg.  A 

Fiatalok Húsvétja megszervezésében 

számítunk a piarista szerzetesekre 

(Kegyesrendi Iskolák), Gáborra és 

Lászlóra Sátoraljaújhelyről, akik a struktúrát adják és előkészítik az ünnepséget az előkészítő csapat 

tagjaiként. Ugyancsak számítunk Márta nővérre, a Szent Ferenc Kisnővérei magyar kongregációjából, és 

két laikusra, Csillára és Orsira, akik a karcagi közösség testvéreivel magukra vállalták a Nagyhét 

megtervezését, megszervezését és megrendezését. Jó csapatot alkotunk!  

Október óta, minden hónapban elküldjük Nagyhéti levelünket, amely az év mottójával «Legyél!» 

kapcsolatos motivációt tartalmaz. 33 olyan fiatalnak küldjük el interneten a levelet, akik az elmúlt 

években részt vettek a húsvéti ünnepeken, azért, hogy ők is elküldjék a velük együtt élő barátaiknak.  

Minden évben készítünk egy jelmondatos plakátot , s azt elküldjük a plébániáknak, néhány Rendi 

iskolának, az esztergomi cigány pasztorációnak és a győri marista csoporton keresztül az egykori 

marista «Apor Vilmos» iskolának.  

Az idei év jelmondatával arra akarjuk hívni a fiatalokat, hogy legyenek hitük főszereplői, jelenük és 

jövőjük főszereplői. Legyenek hiteles személyek, elkötelezettek a személyes és belső növekedésük 

iránt. Arra hívjuk a fiatalokat, hogy olyanok legyenek, mint Jézus, referenciaként, példaként 

szolgáljanak. A katekézis, a csend, a liturgikus cselekmények, a csoportos beszélgetések, az imák, a 

közös ünnepi pillanatok együtt alakítják teljes egésszé a hit megélését, a benne való növekedést. 

 

 

A FIATALOK HÚSVÉTJA  LES AVELLANES MONOSTORÁBAN  

G. Xavi Gual 

 

A nagyböjt végén közel 300,  16 év 

körüli fiatal gyűlt össze les Avellanes 

monostorában, hogy megünnepeljék 

az ifjúsági Nagyhetet. A közösség, a 

lelkiség és az ima intenzív napjai 

ezek, amelynek során felidézzük és 

jelenvalóvá tesszük a názáreti Jézus 

világunkban és életünkben töltött 

napjait.    

November hónap óta számos 

fiatalból és testvérből álló csoport 

tagjai találkoztak, hogy előkészítsék 

a 2017-es év húsvétját. Egy olyan 

évét, ahol a húsvét konkrét 

megünneplésén túl, a marista 

családokhoz kapcsolódva 

megünnepeljük La Valla Testvéri 
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Közössége megalapításának kétszázadik évfordulóját. Erre az alkalomra választott jelmondatunk: 

«Máriával, DNS» Mária az az asszony és anya, aki megmutatja nekünk Jézust, és elkísér minket, hogy 

kövessük Fiát.  Keresztények és Maristák számára, nekünk ő az DNS, ő tesz minket A Megújulás 

Zálogává. E jelmondattal konkretizáljuk elköteleződési szándékunkat a Királyság iránt, lévén utópikus 

személyek, nem konformisták, ébren lévők és dinamikusak. 

A Királyság mindig új, minden nap meg kell születnie az életünkben, a saját közösségünkben és 

környezetünkben. Ugyanez érvényes a marista karizmára. Minden húsvétkor, így a bicentenáriumkor, 

egy új kezdetre kaptunk meghívást: úgy kell cselekednünk, hogy a Királyság valósággá váljon. Nem arról 

van szó, ahogy Emili Turú rendfőnök testvér is mondja, hogy a múltat reprodukáljuk, hanem arról, hogy 

elmenjünk a gyökerekig, és a lényeget aktualizáljuk.  

Nagycsütörtökön bemutatjuk a másoknak való szolgálatot és az adományt. Nagypénteken átéljük a 

fájdalmat, az igazságtalanságot, a vállalt, olykor abszurd kereszteket; Elkísérjük Jézust, amikor 

kimutatja legnagyobb szeretetét: a kereszthalált. Szombaton a feltörő ÉLETet ünnepeljük, azzal a 

reménnyel és bizonyossággal, hogy a halál és az árnyak nem jelentik az utolsó szót.  És végül jön a 

vasárnap, amikor úgy érezzük, hogy a keresztény közösség küld minket, hogy tanúi legyünk ennek az 

életnek, hogy világgá kiáltsuk, hogy a Királyság lehetséges itt és most.  

A húsvéti eseményeknek van értelme, mert bár egyénileg indulunk az úton, de közösségben éljük meg 

azt. A Ifjúsági Nagyhét azért szerveződik, hogy megkönnyítse a csend személyes megélését, az 

ünneplést, a csoportban való megosztás pillanatait olyanokkal, akik épp a keresés és tapasztalás útját 

járják, hogy átéljék a zene és az ünnep adta élményt, a szolgálat pillanatait.  

Végeredményben négy intenzív nap mindenki számára, a személyes és közösségi találkozás lehetősége 

az élet Istenével, a názáreti Jézussal, Mária példáját követve.  

Áldott Húsvéti Ünnepeket! 

 

 
 

 

FIATAL MARISTÁK LENDÜLETBEN  

Mariliza Kritikou, Markos Palamaris 

 

A «Fiatal Maristák lendületben» csoport tagjai, 

akiket áthat a Marista Testvérek Intézménye 

kétszázadik évfordulójának megünneplése, 

ismét két alapvető akcióval készülnek 

Húsvétra:  a) Csoportunk 11 tagja a katalóniai 

Avellanes-ban (ápr. 12-17.) E misszió alatt ez a 

csoport megélheti a Passiót és Urunk 

feltámadásának spirituális tapasztalatát.  b) 

«Máriával, mi vagyunk a DNS – a Modernség 

harcosai» téma keretén belül, a mi csoportunk 

a két görög marista intézmény fiataljainak 

műhelyt szervez különböző tevékenységekkel 

(tanúságtételek, játékok, építkezés, kerek 

asztal, ünnepélyek). A «Fiatal Maristák 

Lendületben» csoportunk emlékeztet arra is, hogy Húsvét az elmélkedés, a virrasztás és a személyes 

átélés legfontosabb időszaka minden igaz keresztény számára. 


