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Llorenç Claramunt 

Aquest curs 2017-2018 continuem celebrant el bi-

centenari marista a Catalunya. Dos dels eixos de la 

celebració són un acte institucional que vam cele-

brar al CaixaForum de Barcelona el dia 4 de setem-

bre i una exposició itinerant que recorre les pobla-

cions catalanes on els Maristes tenim escola i/o 

obra social. 

Acte institucional: es va celebrar el dia 4 de setem-

bre al CaixaForum de Barcelona, amb la presència 

de més de 300 persones. Va ser un dia per fer un 

cop d’ull a la nostra història i per valorar el nostre 

present i el nostre futur. Entre moltes altres, els 

Maristes vam estar acompanyats per la consellera 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Cla-

ra Ponsatí, i per Monsenyor Joan-Enric Vives, arque-

bisbe d'Urgell i secretari de la Conferència Episco-

pal, qui ens va convidar a respondre a una societat 

"que ens demana que anunciem Jesucrist”. També 

ens van fer costat maristes vinguts d’arreu de la 

Província L’Hermitage, representants d'altres con-

gregacions religioses, entitats, institucions o sindi-

cats. Durant l’acte, es va fer entrega dels premis 

Jean-Baptiste Montagne, d’innovació i bones pràcti-

ques, i els Premis Maine i Felip, de projectes de pas-

toral juvenil i de lleure.  

Exposició itinerant: és un dels actes principals de la 

celebració del bicentenari. Ara per ara, la mostra, 

que vol posar en valor tant la tasca que hem fet els 

Maristes al llarg de la història com la que estem 

fent en el moment actual, ja ha passat per tres po-

blacions catalanes, Mataró, Igualada i Rubí. El mes 

vinent anirà cap a Santa Coloma de Gramenet i, 

després, a Badalona, Girona, Lleida, Malgrat de Mar 

i Barcelona. Es tracta d’una exposició interactiva, 

que apel·la als sentiments i està oberta a tothom.  
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Nicolas Dessypris

En el marc del bicentenari de l’Institut, vam cele-

brar l’Eucaristia a la Catedral catòlica de Saint-

Denis, al centre d’Atenes, divendres 15 de setem-

bre de 2017. Aquest és el dia en què, ara fa 110 

anys (el 15 de setembre de 1907), els primers Ger-

mans Maristes van arribar a Grècia i hi van comen-

çar la seva obra educativa i social. 

La missa va ser celebrada pel Rvdm Sr. Sevastianos, 

arquebisbe dels catòlics d’Atenes, acompanyat pel 

Rvdm. Sr. Nicolaos Foscolos, el Rvdm. Sr. Emmanu-

el Nin, el Rvdm. Sr. Joseph Nesazian, el Rvdm. Sr. 

Maximo Catterin, secretari del Nunci Apostòlic, el 

Rvdm. Sr. Josep Maria Soler, pare abat del Mones-

tir dels Benedictins a Montserrat, i els pares de 

l’Arquebisbat Catòlic d’Atenes. A la missa hi van 

assistir les dues comunitats dels Germans Maristes 

de Grècia, els membres (catòlics i ortodoxos) del 

personal educatiu, administratiu i tècnic, dels dos 

centres escolars maristes d’Atenes i de Néa Smyrni, 

i de les dues obres socials «Cœur sans Frontières» i 

«Agia Kyriaki». També van participar d’aquesta ce-

lebració els representants de les associacions de 

mares i pares i d’antics alumnes, els membres de 

les fraternitats, els membres del Consell Adminis-

tratiu del Secretariat de les Institucions d’Ensenya-

ment Lliure a Grècia (SIELG), els directors de les Es-

coles Francohel·lèniques de Grècia, així com els pa-

res d’alumnes catòlics. La coral Ambitus de l’Escola 

Marista de Néa Smyrni, sota la direcció de la profes-

sora de música Catherine Vassilikou, van cantar uns 

himnes amb música composta per Joseph Akepsi-

mas. 

Al final de la missa, el G. Xavier Giné va transmetre 

les salutacions cordials del G. provincial Pere Ferré i 

del Consell de la Província L’Hermitage i va agrair, 

de part de tots els assistents, al nostre Senyor i a la 

Verge Maria, la nostra Bona Mare, el carisma ofert 

a Sant Marcel·lí Champagnat, la missió marista al 

llarg dels dos últims segles als cinc continents i l’o-

bra feta pels Germans Maristes i pels seus com-

panys laics a Grècia, amb un esperit profundament 

ecumènic. Finalment, i amb motiu del desenvolu-

pament del XXII Capítol general a Rionegro, Co-

lòmbia, el G. Giné va fer una crida a tota la 

Família Marista de Grècia a pregar al Bon 

Déu perquè li mostri el camí a seguir per 

donar resposta a les esperances i als 

somnis dels joves que viuen en aquest 

món turmentat.  
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Les celebracions del bicentenari marista a Hongria 

continuen el seu curs per donar un toc especial a 

aquest any tan significatiu per als Maristes. Els me-

sos de setembre i octubre hem tingut dos esdeve-

niments importants: 

El 16 de setembre vam organitzar un festival infan-

til marista a Karcag, on vam convidar tots els usua-

ris dels nostres centres. Va ser una jornada dedica-

da als més petits, els quals van ser els protagonis-

tes de tot el programa. Uns 300 nens i nenes dels 

centres maristes de Karcag i d’Esztergom van gau-

dir del dia amb un concert infantil, gimcanes, una 

obra de teatre sobre la vida de Marcel·lí preparada 

pels alumnes del TIP, un mini campionat de futbol, 

i un concert de Fatima, una cantant molt coneguda 

i admirada pels nens hongaresos. Els educadors 

dels centres van ajudar a organitzar la jornada que 

va estar plena de joia i orgull de ser marista. 

El dia 21 d’octubre va tenir lloc a Budapest, a la 

facultat de Teologia, l’anomenada «Conferència 

Marista» on es van dur a terme diverses xerrades 

sobre temes maristes. El germà André Lanfrey va 

parlar de Champagnat i l’educació. Tot seguit 

Mészárosné Nagy Angéla va explicar els projectes 

maristes a Hongria sobre la protecció del menor. 

Després d’un breu descans, la germana Ágnes, 

premonstratesa, ens va parlar sobre la Pastoral 

gitana i el treball en xarxa entre diferents congre-

gacions, entre elles, els Maristes. Després de di-

nar, el germà Toni Torrelles ens va animar i ens va 

introduir al món de la Pastoral juvenil marista. Per 

acabar, el germà Pere Català va parlar de la histò-

ria pedagògica dels Maristes al món i a Hongria. 

Unes 70 persones van ser-hi presents durant tot el 

dia. També hi va assistir algun antic alumne de 

l’escola Champagnat de Budapest. 

Amb això gairebé es donen per conclosos els 

actes del bicentenari a Hongria. Només 

quedarà fer-ne la clausura, que se 

celebrarà el 15 de desembre a 

Karcag. 

G. Pau Tristany 
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FRANÇA 

Tres centres de la xarxa marista a França han estat guar-
donats pel jurat dels Premis Montagne. El BTS de Mar-
sella ha obtingut un accèssit i ha estat premiat amb un 
iPad mini pel projecte «Créons ensemble» (Creem 
junts), que ha possibilitat la col·laboració entre estudi-
ants i joves discapacitats per a la creació d’una obra ar-

tística comuna. L’escola 
Jean XXIII de Mulhouse ha 
estat premiada pel seu 
«Chemin interreligi-
eux» (camí interreligiós), 
que ha permès que els 
petits descobreixin les 
grans religions monoteis-
tes gràcies a un jardí pai-
satgístic. Finalment, Les 
Maristes Toulouse han 

rebut el 3r premi gràcies als «Astronautes maristes dans 
l’espace» (Astronautes maristes a l’espai), un projecte 
ambiciós que els ha permès, entre altres coses, establir 
un contacte directe amb l’estació espacial internacional. 

Tots els participants han donat les gràcies al jurat de tot 
cor i estan molt contents i motivats per l’entrega de 
premis. 

HONGRIA 

El dia 20 d’octubre es va entregar a Karcag el premi 
de l’accèssit concedit al treball «Szeressétek 
egymást» (Estimeu-
vos els uns als al-
tres) escrit per Dá-
nielné Kacsó An-
drea, Jobbágy Dóra i 
Suszter Zoltánné i 
on es descriu el pro-
jecte educatiu al 
costat de la repre-
sentació d’una obra 
de teatre que re-
flecteix la vida de 
Marcel·lí i interpre-
tada pels nens del Centre Obert TIP. 

GRÈCIA 

Durant les trobades inaugurals del mes de setembre de 
les Associacions de Mestres i Professors dels dos Lycées 

Léonins, es va fer l’en-
trega dels Premis Jean-
Baptiste Montagne 
2017 als següents pro-
jectes: 

Al Lycée Léonin de Néa 
Smyrni es va guardonar 
Pantelis Zouras pel tre-
ball «Μαθήματα 
Επείγουσας 
Ανάγκης» (Lliçons d’e-
mergència) i Lakis 
Varthalitis i Maria-
Christina Roussou pel 
treball «Ψηφιακό 
Παιχνίδι» (Joc digital). 

Al Lycée Léonin d’Atenes també es van atorgar dos pre-
mis: un a Panagiotis Mamalis pel treball «Μαριανοί 
Μαθητές Λεοντείου Universalis Mentoring» (Léonin 
Alumni Maristes Universalis Mentoring) i l’altre a Anas-
tasia Photiou pel treball «Λογοπεδικός στο Νηπιαγωγείο 
της Λεοντείου» (Logoteràpia a la Llar d’infants del Lycée 
Léonin).  

CATALUNYA 

A Catalunya, l’entrega de la 2a edició dels Premis Ger-
mans Maine i Felip, de projectes de Pastoral amb in-
fants i joves i de lleure educatiu marista, i la 5a edició 
dels Premis Jean-Baptiste Montagne, d’innovació i bo-
nes pràctiques, es va fer el dia 4 de setembre a l’audito-
ri del CaixaForum de Barcelona en el transcurs de l’acte 
institucional de celebració del bicentenari marista.  

Pel que fa als Premis Jean-Baptiste Montagne d’innova-
ció i bones pràctiques, es va entregar un primer accèssit 
al projecte «Mullem-nos», de l’E-
quip Educatiu de l’Associació Gabe-
lla, una proposta d’itinerari d’interi-
oritat per als grups d’infants del 
Centre Obert. I el primer premi va 
recaure a «Adob», un projecte de 
les obres socials maristes de Lleida 
que parteix de la visió marista sobre 
la promoció i la defensa dels drets 
dels infants, a través de l’acompa-
nyament en el creixement personal 
d’infants i joves.  
Quant als Premis Germans Maine i 
Felip, el primer accèssit s’ha entre-
gat al projecte «Pangea», de Maris-
tes Sants-Les Corts i SED. Es tracta 
d’una proposta d’Educació per al 
Desenvolupament (Justícia Global) 
que pretén que els joves d’Educació 
Secundària coneguin i analitzin de manera crítica la rea-
litat local i global. El segon accèssit va ser per al projec-
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te «La mobilitat reduïda a la ciutat de Mataró», de l’As-
sociació Mà Oberta-Cor Obert (Ajmacor) de Valldemia, 
que té l’objectiu de conscienciar sobre els problemes de 
les persones amb mobilitat reduïda. 
 
El segon Premi Germans Maine i Felip se’l va endur la 
posada en marxa de l’«Esplai MOAR» a l'Escola Maristes 
Anna Ravell. I, finalment, el primer premi s’ha entregat a 
«Meraki Day», un projecte dels Pioners-Caravel·les de 
l'Agrupament Escolta Albada de Maristes Rubí que pre-
tén donar veu al drama dels refugiats i aconseguir fons 
per millorar-ne les condicions.  

Pep Buetas

Participar al Capítol general celebrat a Co-

lòmbia ha estat l’experiència més única i 

especial que he viscut com a marista. Agra-

eixo profundament l’oportunitat donada i 

m’emporto l’experiència d’haver viscut 

com a comunitat internacional que dis-

cerneix les passes a donar vers el fu-

tur de manera apassionada i amb fidelitat a la 

seva missió. Junts, en recerca, construint ponts i 

sentint-nos un cos global. Oberts a tantes 

altres persones que vivim el carisma de 

Champagnat.  

 

G. Jaume Parés 

El Capítol general 

és un moment de 

gràcia per a tots els 

Maristes de Cham-

pagnat. Per a mi un dels 

aspectes més forts ha es-

tat que tots aquells que 

vivim la nostra vida cristiana des de l’òptica ma-

rista ens sentim part d’una família carismàtica 

G. Michel Morel 

Ha estat el primer cop que he participat en un Capítol general. Entre els aspectes que 

més m’han marcat, vull evocar l’experiència en «petita fraternitat». Des del principi, ens 

vam distribuir en «petites fraternitats» de 6 o 7 persones, entre germans i laics, per tro-

bar-nos en diversos moments. Ha estat un espai molt interessant a nivell humà, ja que 

ens ha permès compartir les nostres sensacions, la manera en què hem viscut el desen-

volupament del Capítol i les diverses activitats proposades. M’ha agradat molt el clima 

de confiança mútua, de simplicitat i de gran fraternitat que ha regnat entre nosaltres al 

llarg d’aquests moments de compartir.  

que ens permet compartir vida i missió. Cadascú 

de nosaltres, des de la pròpia identitat vocacional, 

sabem que el futur del carisma és a les nostres mans. 

El treball compartit durant el Capítol entre laics, lai-

ques i germans ho demostra! 



 

7 

G. Manel Martín 

Des de l’Equip Provincial de Pastoral Hermitage, s’estan 

desenvolupant els plans d’acció que corresponen al Pla 

estratègic 2015-2021. A partir de la coordinació de l’e-

quip també s’han constituït uns equips amb represen-

tants dels diferents països per portar a terme els plans 

d’acció que tenim com a Província l’Hermitage. 

En aquest moment tenim tres plans d’acció que cal des-

tacar. 

Interiorització (H07.2.2-A) 

S’ha creat un equip que està redactant el marc comú 

d’interioritat a partir del qual es preveu una formació 

per als educadors dels diferents països. La formació es 

preveu que sigui coordinada a cada país per un equip 

motor, que gestionarà la formació. 

Solidaritat (H10.1.1) 

Davant del ressò a les nostres obres pel tema de solida-

ritat, es creu convenient la creació de la Xarxa Solidari-

tat Hermitage. Tindrà la funció de la coordinació de les 

iniciatives de solidaritat a la nostra província i de donar 

resposta a les propostes i iniciatives que es puguin pro-

posar des de qualsevol país de la província al mateix 

temps que podrà estar en coordinació amb les iniciati-

ves de solidaritat de l’Institut a nivell internacional. 

Acompanyament (H07.2.2-B) 

La proposta és aprofundir en la formació per a la creació 

d’un programa que ajudi a formar persones en aquest 

àmbit. Aquest pla d’acció parteix d’una realitat a nivell 

de país, de província i a nivell de l’Europa marista. 

Amb aquests plans d’acció es desenvoluparà una part 

del Pla estratègic que considerem important per a la 

formació dels educadors dels nostres centres a nivell de 

província. 

 

Del 7 al 13 de juliol es va celebrar a la Casa general de Roma el curs d’acompanyament per al discerni-

ment. Aquest curs està dissenyat per l’Equip Europeu de Pastoral juvenil i vocacional i neix de la necessitat 

de formar persones per acompanyar processos de discerniment i de presa de decisions. 

Durant aquests dies vam poder tastar i aprofundir temes com són el discerniment, la cultura vocacional, la 

presència de Déu en els processos vocacionals, l’afectivitat i la sexualitat, les etapes vitals de les persones 

en relació amb la presa de decisions, la interioritat i la vocació marista. Aquests temes es tractaran amb 

més profunditat durant el curs, el qual finalitzarà en una trobada del 15 al 22 de juliol de 2018. 

Un total de 31 persones de les cinc províncies europees, comptant l’equip dinamitzador i l’equip de tra-

ductors,  van participar del curs i van compartir la seva vida i la seva vocació en un ambient distès, de pre-

gària i de família marista.  

 

G. Xavier Gual
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Com cada inici de curs, el Consell de Missió ha revisat el Pla estratègic per avaluar els plans d’acció que ja 

s’han assolit i els que encara s’han de dur a terme. Això permet dibuixar les línies directrius de l’acció del 

Consell i dels equips provincials per al curs 2017-2018. A continuació s’exposen els temes en els quals el 

Consell pararà especial atenció al llarg de l’exercici. 

 

Creació, desenvolupament i seguiment de grups maristes dins la Província 

Reprenem la reflexió comuna entre el Secretariat de vida marista i el Consell de Missió sobre el 

tema dels grups de vida marista. 

 

La identitat marista de les nostres obres 

El Consell posa especial atenció, durant tot el curs, a les iniciatives viscudes en els diferents països 

per desenvolupar el sentiment de pertinença a la xarxa i la identitat marista de les nostres obres. 

 

Promoure la pastoral marista dels joves 

Treball de l’Equip de Pastoral de la Província per dibuixar les vies de promoció i de 

desenvolupament de la pastoral marista dels joves a nivell provincial. 

 

Integració de la promoció i de la defensa dels drets dels infants com a eix fort dels nostres 

projectes educatius 

Seguim les iniciatives preses a cada país per aconseguir aquesta integració. 

 
Desenvolupament del Pla de comunicació provincial en l’àmbit de la missió 

Desplegament del Pla de comunicació de cada país i seguiment del ritme que porta cadascun. 

 

Desenvolupament d’una política provincial de màrqueting 

A partir de l’aportació d’idees de cada país, dissenyarem un Pla provincial de màrqueting. 

 

Presència de decisions per a la infància i la joventut a les instàncies i organismes oficials 

Designarem la persona a càrrec de fer d’enllaç entre la Província i l’equip de l’FMSI. 

 
 

Christophe Schietse 
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Mes de setembre: és moment de fer una visió retrospectiva de les vivèn-

cies. Ha estat un estiu intens a les activitats que s’han dut a terme als 

diferents moviments de lleure maristes a tota la Província. 

En total han estat 1.704 els participants a les activitats d’estiu, re-

partits entre els moviments del Centre Marista d’eScoltes (CMS) i 

FAJMACOR. També s’han gestionat les colònies del Nen Déu, un 

camp de treball a les Avellanes, cursos de monitors i directors 

de l’Escola Mirall, la participació a Marcha amb monitors 

d’altres províncies maristes, i camps Missió de SED a paï-

sos d’Amèrica i de l’Àfrica. A més, els Ròvers del CMS 

han col·laborat tant a Hongria, en esplais de les obres 

maristes, com a Grècia, acollits a la comunitat maris-

ta, als camps de refugiats. 

Un estiu ple d'experiències viscudes amb alegria. 

L’estiu 2017 ha estat una nova experiència gratificant i positiva per al grup 

de Joves Maristes en Acció (Μαριανοί νέοι σε δράση) aquí, a Grècia, que 

ha assumit, de manera especial, la responsabilitat en les diferents acti-

vitats juvenils i apostòliques realitzades a l’illa de Tinos. Allà, els Ger-

mans Maristes tenim una casa de colònies, Kolymbítra, on, de mane-

ra ininterrompuda i des de fa més de 50 anys, organitzen unes colò-

nies per a infants de 5è i 6è de Primària i 1r i 2n de Secundària. Al 

voltant de 50 infants han viscut l’aventura dels «Argonautes», 

com a centre d’interès en l’edició d’enguany. 

La darrera setmana de juliol, un grup de 28 joves de Batxillerat, 

alumnes de les nostres obres educatives d’Atenes i de les illes 

de Siros i Tinos, ha viscut una experiència de vida en grup: 

han realitzat activitats de reflexió i pregària, i han fet una 

excursió per descobrir nous paratges de l’illa de Tinos. 

Els dos últims dies del mes de juliol, un reduït nombre de 

persones del grup de Joves Maristes en Acció vam con-

viure a la casa de Kolymbítra, vam avaluar l’any viscut i 

vam gaudir del sol i la platja del davant de la casa. 
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Els dies 2 i 3 de setembre les juntes dels dos movi-

ments juvenils ens vam reunir amb l’Equip de Pas-

toral de la Fundació Champagnat per fer una valo-

ració de les activitats de l’estiu i començar la pre-

paració de les diferents activitats que cal progra-

mar per al curs que comencem. 

Vam aprofitar per presentar el lema d’aquest curs, 

«MOU-TE!», com un element motivador i engres-

cador per als infants i joves a les activitats que es 

poden desenvolupar al llarg del curs. També vam 

tenir uns moments de reflexió per mitjà d’unes di-

nàmiques sobre la missió evangelitzadora dins dels moviments maristes. Per acabar, cada junta va poder 

confeccionar el calendari de l’any i programar els objectius d’aquest curs. 

G. Manel Martín

G. Xavier Giné

L’any 1991 es va constituir la Fundació Escó gràcies al compromís de diverses persones sensibilitzades da-

vant les necessitats socials del barri del Raval de Barcelona. Establerta al cor mateix d’aquest barri, al car-

rer de Sant Ramon, té com a objectiu el servei als infants, els joves i les seves famílies, preferentment del 

barri del Raval i en situació de risc social. És una Fundació d’inspiració cristiana i oberta a la pluralitat de 

situacions culturals i religioses que es viuen en aquest barri. 

Des del principi, l’activitat central de la Fundació és el Casal-menjador d’es-

tiu. També desenvolupa programes d’atenció social a les famílies en risc 

d’exclusió del mateix barri, i programes de sensibilització del voluntariat. 

El mes d’abril d’enguany, amb la intenció de renovar el compromís de la 

Fundació Escó amb les necessitats del seu entorn, i alhora de vincular-la a 

una estructura més extensa que la pogués ajudar a afrontar els reptes que 

se li plantegen, els membres del Patronat d’aquesta Fundació es van adre-

çar als Maristes de Catalunya. Després d’un temps de converses i coneixe-

ment mutu, els Germans Maristes l’han integrada en la seva xarxa d’obres socials, tot mantenint la seva 

estructura jurídica de Fundació i el seu compromís amb el barri del Raval. En aquest moment s’està reno-

vant el projecte educatiu amb la intenció de fer-ne un rellançament de cara a l’any 2018, i les portes de la 

Fundació Escó són obertes a les famílies i els infants que s’hi apropen i acullen els seus serveis. 



 

11 

Malgrat de Mar ha vist arribar, el mes d’agost, tres 

germans que formaran la nova presència marista 

en aquesta vila del Maresme: els germans Xavier 

Barceló, superior, Josep Lluís Melgosa i Ramon Ser-

ra. Els espais comunitaris són els que ens han deixat 

els Pares Maristes i estan ubicats a la darrera planta 

de l’antic edifici seminari que forma part del col·legi 

Sant Pere Chanel, ubicat al centre històric de la po-

blació. 

La comunitat fa camí i pren part en les activitats 

col·legials, ciutadanes i parroquials. Mn. Salvador 

ens va donar la benvinguda oficial a la missa domi-

nical del 27 d’agost a l’església parroquial de Sant 

Nicolau. L’1 de setembre ens presentàvem al claus-

tre.  

El dia 22 d’octubre va retornar del G. Xavier Barce-

ló, capitular, per fer junts el camí comunitari en 

aquesta nova presència marista, amb la il·lusió de 

poder acompanyar l’escola i la comunitat educativa 

de Malgrat en aquesta nova etapa iniciada pel Capí-

tol General a Rionegro, Colòmbia.  

G. Ramon Serra G. Jaume Bofarull 

El Consell provincial, discernint el futur dels germans a 

Hongria, ha decidit impulsar una nova comunitat a Bu-

dapest centrada en la pastoral juvenil, formada pels 

germans Pere Català, superior, Rémi Vericel i Jaume Bo-

farull. 

Vam trobar dos possibles centres a Budapest per 

col·laborar. La idea és treballar la pastoral en els batxi-

llerats i amb els joves universitaris.  

Com que acompanyem l’obra social “A Mi Házunk”, vam 

connectar amb un altre centre educatiu catòlic d’Eszter-

gom.  

 

Bàsicament què fem? Convivències amb alumnes de 

diferents classes, recessos amb professors, les pregàries 

del matí, pregàries especials segons els temps litúrgics, 

acompanyament, donar suport al professor de religió (i 

de tant en tant als professors d’espanyol).  

Com ho fem? Anem un dia a la setmana a cada centre, 

els altres dies són per preparar el material i els dissab-

tes per a les convivències.  

L’important és que els joves ens coneguin, que sapi-

guem connectar amb ells. Que els centres on anem ens 

facin confiança i a poc a poc acceptin la nostra forma 

d’educar i de fer en el camp de la pastoral i que ens do-

nin suport en les propostes. En aquests moments, por-

tem dos mesos, estem satisfets d’on som i del que fem. 

La comunitat la vivim com un temps d’oportunitat que 

cal aprofitar per crear vida marista a Hongria. 
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