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Συμβούλιο για την Αποστολή  

της Επαρχίας L’Hermitage (CMH)  
 

Llorenç Claramunt 
 

Ο συντονισμός της Μαριανής Αποστολής κατά τη 

διάρκεια των προηγούμενων τριετιών ανήκε στη 

Γραμματεία για την Αποστολή της Επαρχίας. Η 

Γραμματεία αυτή διήνυσε μια μεγάλη πορεία για 

τη στήριξη της Αποστολής στις διάφορες χώρες 

της Επαρχίας. Αυτές οι χώρες δεν ένιωσαν μόνες 

ή απομονωμένες σε σχέση με την Επαρχία, αλλά 

μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι αποτελούσαν 

μέρος ενός κοινού σχεδιασμού. Ήταν λογικό να 

γίνει ένα ακόμη βήμα και αυτή η Γραμματεία να 

εξελιχθεί σε Συμβούλιο για την Αποστολή. Έπρεπε 

να προχωρήσουμε, με βάση τη διεθνή 

πραγματικότητα που συνθέτουν όλες οι χώρες, 

προς ένα τέτοιο όργανο, το οποίο να επιτρέπει την 

υλοποίηση κοινών προγραμμάτων. Έτσι 

δημιουργείται το Συμβούλιο για τη Μαριανή 

Αποστολή της Επαρχίας  L’Hermitage ( Conseil de  

Mission Mariste  de la Province L’ Hermitage - CMH), με στόχο να καταστεί όργανο συλλογικό, 

καθώς δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει τους οργανισμούς της κάθε χώρας, αλλά  επιθυμεί να 

προχωρήσει μαζί τους.    

Ποια είναι η αποστολή αυτού του Συμβουλίου; 

Το Συμβούλιο για την Αποστολή είναι το θεσμικό όργανο της Επαρχίας, που είναι υπεύθυνο για την 

εμψύχωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση της Μαριανής Αποστολής στην Επαρχία L’Hermitage. 

Ορίζεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο και του δίνει τακτική αναφορά για τις δράσεις που 

υλοποιούνται.  

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου για την Αποστολή;  

1. Να προσδιορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Μαριανής Αποστολής στην 

Επαρχία L’Hermitage στους τομείς της αρμοδιότητάς του (ηγεσία, επιμόρφωση, 

επικοινωνία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δικαιώματα των παιδιών κ.λπ.) και να 

μεριμνά για τη συνάφεια των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα σύμφωνα με 

την πολιτική της Επαρχίας.  
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2. Να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, καθώς και του αισθήματος του 

ανήκειν στο δίκτυο της Επαρχίας.  

3. Να εγγυάται τον σύνδεσμο και τις συνέργειες μεταξύ των τεσσάρων οργανισμών που είναι 

υπεύθυνοι για τα Έργα της Επαρχίας (AMC, FCH, MISZ και ΣΜΑΕΛ). 

4. Να συνεργάζεται με τη Μαριανή Ευρώπη και την Αδελφότητα. 

5. Να μεριμνά για τον ευαγγελικό χαρακτήρα των Έργων και των διαφόρων προγραμμάτων 

στον τομέα της αποστολής. 

6. Να εγγυάται, σε κοινή συμφωνία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο της Επαρχίας, τη 

βιωσιμότητα των Έργων.  

7. Να διαμορφώνει τον δικό του προϋπολογισμό.  

8. Να προετοιμάζει το σχέδιο δράσης του και να υποβάλλει ετήσια αναφορά στο Επαρχιακό 

Συμβούλιο.  

 

Πώς είναι οργανωμένο το Συμβούλιο για την Αποστολή;  

Στο Συμβούλιο για την Αποστολή μετέχουν οι υπεύθυνοι κάθε χώρας : ο κ. Christophe Schietse, ως 

Γενικός Διευθυντής του AMC, ο κ.  Llorenç Claramunt, ως διευθυντής του FCH, ο Αδ.  Pau Tristany, 

ως συντονιστής των Εκπαιδευτικών Έργων της Ουγγαρίας (MISZ), και ο Αδ. Ματθαίος Λεβαντίνος, 

ως συντονιστής των Εκπαιδευτικών Έργων της Ελλάδας (ΣΜΑΕΛ). 

Στο Συμβούλιο μετέχουν επίσης ο Αδ. José Manuel Martín, ως υπεύθυνος για τον συντονισμό του 

ποιμαντικού έργου της Επαρχίας, ο Αδ. Gabriel Villa-Real, ο οποίος εξασφαλίζει τον σύνδεσμο 

ανάμεσα στα διάφορα όργανα και στο Συμβούλιο για την Αποστολή, και ο κ. Pep Buetas, ο οποίος 

αναλαμβάνει τη συνεργασία με τη Γραμματεία για τις Μαριανές Κλήσεις και θα είναι υπεύθυνος 

συντονισμού στους κόλπους του συμβουλίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επαρχίας. 

Ο Αδ. Pau Tristany εκτελεί χρέη γραμματέα του Συμβουλίου και ο κ. Christophe Schietse συντονίζει 

τις εργασίες του Συμβουλίου. 

 
 

Νέα Ομάδα Ποιμαντικής της Επαρχίας L’Hermitage  
 

Marta Portas 
 

Τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017 

ξεκίνησε μια νέα ομάδα Ποιμαντικής της 

Επαρχίας (EPH). Στο πλαίσιο της νέας 

οργάνωσης και εμψύχωσης της Επαρχίας, 

η Ομάδα Ποιμαντικής της Επαρχίας (EPH) 

θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο για την 

Αποστολή στον συντονισμό και στην 

υλοποίηση των κοινών σχεδίων δράσης 

στον τομέα της Ποιμαντικής.   

Μέλη αυτής της Ομάδας είναι η κα Δανάη 

Αναγνωστοπούλου (συντονίστρια της 

Ομάδας Ποιμαντικής των Κλήσεων στην 

Ελλάδα), ο Αδ. Jaume Bofarull           

(συντονιστής της Ομάδας Ποιμαντικής των 

Κλήσεων στην Ουγγαρία), ο Αδ. André 

Déculty (συντονιστής της Ομάδας για τη 

Μαριανή Ζωή στη Γαλλία), ο Αδ.  Manel Martín (συντονιστής της Ομάδας Ποιμαντικής στην 

Καταλονία), ο κ. Àngel Domingo (Αλληλεγγύη), ο Αδ. Jaume Parés και η κα Marta Portas 

(συντονιστές της Γραμματείας για τις Μαριανές Κλήσεις).  Ο Αδ.  Manel Martín συντονίζει την 

Ομάδα Ποιμαντικής.  
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Οι κατευθυντήριες γραμμές εργασίας που θα ακολουθήσει η Ομάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος 

2016 – 2017 είναι οι ακόλουθες:  

• Ο σχεδιασμός μιας πορείας με αφετηρία τη συγκεκριμενοποίηση ανά χώρα του 

πονήματος «Και ο Ιησούς πορεύτηκε μαζί τους», σε συνδυασμό με τον τομέα της 

εσωτερικότητας και της στήριξης των κλήσεων. 

• Η διαμόρφωση των κριτηρίων με βάση το πόνημα «Σπορείς του Ευαγγελίου ανάμεσα 

στους νέους» για την προώθηση της Μαριανής Ποιμαντικής των Νέων (PMJ) σε όλες τις 

χώρες της Επαρχίας.  

• Η δημιουργία ενός επαρχιακού δικτύου αλληλεγγύης που θα στηρίζεται στους ήδη 

υπάρχοντες οργανισμούς αλληλεγγύης στην Επαρχία.  

• Η παροχή Μαριανής επιμόρφωσης σχετικής με την Αποστολή του Επανευαγγελισμού σε 

επαρχιακό επίπεδο. 

Σε καθεμία χώρα συγκροτήθηκε μια Ομάδα Ποιμαντικής, η οποία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του 

προβληματισμού και της υλοποίησης των ποιμαντικών πρωτοβουλιών σε επαρχιακό και σε τοπικό 

επίπεδο.  

 

ROE 2017 
 

 

Η 12η Συνάντηση των Εκπαιδευτικών Έργων (R.O.E.) της Επαρχίας μας έλαβε χώρα, ως συνήθως, 

στη Notre-Dame de l’Hermitage από 31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2017.  Αυτή η συνάντηση 

δίνει την ευκαιρία να βρεθούν μαζί τα μέλη των Συμβουλίων Διεύθυνσης όλων των Κοινωνικών και 

των Εκπαιδευτικών Έργων της Επαρχίας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται κάθε χρόνο 

(εφέτος υπήρχαν πάνω από 120 άτομα) και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αυξάνεται ο αριθμός 

των Μαριανών Έργων της Επαρχίας αλλά και εξαιτίας των προσκεκλημένων που ανήκουν σε 

χώρους εκτός της Επαρχίας, ακόμη και εκτός του Μαριανού κόσμου. Όπως και κατά τα 

προηγούμενα χρόνια, στη φετινή συνάντηση κυριάρχησε το πνεύμα της αδελφοσύνης και η 

προσδοκία του νέου ξεκινήματος που γεννά η επέτειος των διακοσίων ετών από την ίδρυση της  

Μαριανής Αδελφότητας. 
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 Το πέρασμα από την οργάνωση στην εσωτερικότητα 
Αδ. Jaume Bofarull 

 

Εδώ και κάποια χρόνια, η Συνάντηση των 

Εκπαιδευτικών Έργων της Επαρχίας  L’Hermitage, η 

οποία γίνεται κανονικά κάθε φορά στις αρχές 

Φεβρουαρίου, έχει σιγά – σιγά εξελιχθεί από μια απλή 

αλλά καλά οργανωμένη παιδαγωγική συνάντηση σε μια 

συνάντηση των Εκπαιδευτικών Ομάδων, που δίνει τη 

δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο παρουσιάζονται εμπειρίες όχι μόνο 

παιδαγωγικές αλλά και ποιμαντικές και, πρόσφατα, 

εμπειρίες από τον τομέα της πνευματικότητας.   

Είμαστε Μαριανοί εκπαιδευτικοί με σήμα ποιότητας και 

ονομασία προέλευσης : Μαριανοί του Champagnat.  Γι’ 

αυτόν τον λόγο προσπαθήσαμε να σκεφτούμε τους Montagne της εποχής μας και τις δεσμεύσεις 

μας ως Μαριανών εκπαιδευτικών. Να ζήσουμε τη σιωπή, να στραφούμε στο εσωτερικό του εαυτού 

μας, να μοιραστούμε σε κλίμα απλότητας και αδελφικής ανταλλαγής ξεκινώντας από την καρδιά.  

Εφέτος, αναρωτηθήκαμε τι σημαίνει «ένα νέο ξεκίνημα», ένα «νέο La Valla », πώς να καταλάβουμε 

την εμπειρία της πρώτης Μαριανής Κοινότητας, προκειμένου να βοηθήσουμε τους νέους να 

αντιληφθούν τη δύναμη και την ισχύ της ζωής σε κοινότητα: την αδελφότητα!  Θέσαμε στον εαυτό 

μας ερωτήματα και για την προσωπική μας ταυτότητα, τη χριστιανική και μαριανή, για το τι μας 

ωθεί σήμερα να είμαστε εκπαιδευτικοί. Σιγά – σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, νιώσαμε το νόημα 

της «εσωτερικότητας» και αναζητήσαμε τις αιτίες γι’ αυτό που είμαστε, γι’ αυτό που ζούμε και γι’ 

αυτό που θέλουμε να μεταδώσουμε.   

 

 

Συνάντηση των Εκπαιδευτικών Έργων των Μαριανών Αδελφών  
 

Françoise Gross, 

Γενική Γραμματέας της URCEC (Ένωση Δικτύων των Μοναχικών Ταγμάτων της Καθολικής Εκπαίδευσης) 

 

Είχα τη χαρά να συμμετάσχω στη 

Συνάντηση των Εκπαιδευτικών Έργων των 

Μαριανών Αδελφών. Η πρώτη μου 

εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για μια 

κοινότητα αδελφική, ζωντανή και χαρούμε-

νη. Αδελφική: μια αληθινή προσέγγιση, 

πέρα από τους γλωσσικούς φραγμούς. 

Ζωντανή: ενεργητική συμμετοχή όλων. 

Χαρούμενη: μια πραγματική συντροφιά.  

Έζησα τρεις σημαντικές στιγμές: 

• Το πολύ δυνατό κάλεσμα από το 

Γενικό Συμβούλιο: «όλοι είναι 

καλεσμένοι να συμμετάσχουν στα 

νέα μοντέλα εμψύχωσης και 

διοίκησης». Ένα νέο ξεκίνημα: όλοι, 

Λαϊκοί και Αδελφοί, φορείς του 

ίδιου χαρίσματος, μοιράζονται την 

ίδια αποστολή.   Να προχωρήσουν στην ανανέωση, για να κάνουν τα πράγματα καλύτερα 

και για να τα κάνουν με καλύτερο τρόπο.  
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• Η προσήλωση στο χάρισμα της Αδελφότητας: η ημέρα στα βήματα του Αγίου Μαρκελλίνου  

Champagnat  ήταν γεμάτη συγκινήσεις. Πώς να μην καθίσεις στο τραπέζι του Δασκάλου; Το  

να είσαι μέλος της ίδιας οικογένειας είναι μια μεγάλη ελπίδα!  

• Οι παιδαγωγικές καινοτομίες. 

Έλαβα μέρος σε δύο ομάδες εργασίας, των οποίων τα θέματα ήταν τα ακόλουθα: στην πρώτη «Ας 

δημιουργήσουμε μαζί» και στην άλλη «Κι αν επέστρεφε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι;». Σε αυτές τις 

ομάδες, η έμφαση δόθηκε στο ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς να εξετασθεί το ταλέντο του ή οι 

αδυναμίες του ή η προέλευσή του. Με άγγιξε το γεμάτο καλοσύνη ενδιαφέρον, όπως αυτό που 

έδειξε ο Μαρκελλίνος Champagnat για τον νεαρό Montagne, είτε το συναντούμε στην υποδοχή της 

αναπηρίας είτε στην οργάνωση μιας τάξης που εμψυχώνεται από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του 

προσώπου. 

Συμπέρασμα: οι νέοι είναι για μας ο λόγος να ζούμε.  

 
 
 

Το Πέμπτο Ευαγγέλιο  
F. André Déculty 

 

Το έργο με τίτλο «Το Πέμπτο Ευαγγέλιο» 

έκλεισε μια ημέρα πλούσια σε Μαριανή 

πνευματικότητα, που ανακαλύψαμε εκ νέου 

και εμβαθύναμε πάλι μέσα από τους δύο 

τόπους – πηγές: το Rosey στη Marlhes και 

το La Valla en Gier. Η συστηματική 

εμβάθυνση στο πνεύμα του Μαρκελλίνου 

Champagnat και των πρώτων Αδελφών  δεν 

μπορούσε παρά να μας βοηθήσει να 

απολαύσουμε την εκπληκτική παράσταση 

ενός μέρους από τη ζωή του Αδελφού Henri 

VERGÈS. Έλαβα μέρος προσωπικά στη 

δημιουργία αυτού του έργου. Κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας του, με 

κατέκλυσαν πολλές αμφιβολίες. Από τότε, το 

έχω παρακολουθήσει πολλές φορές. Κατά τη 

διάρκεια της Συνάντησης των Εκπαιδευτικών Έργων δόθηκε η τρίτη παράσταση! Και για μια ακόμη 

φορά γοητεύθηκα από τη λιτή σκηνοθεσία του  Francesco AGNELLO.  Το κείμενο του Δομινικανού 

Αδελφού  Adrien CANDIARD, που αποδίδεται με υπαινικτικό τρόπο από τον Jean-Baptiste 

GERMAIN, είναι γεμάτο από ρεαλισμό και αλήθεια. Ανακαλεί ερωτήματα απλά και συγκεκριμένα: 

πώς να ζούμε την αδελφοσύνη, τι είναι ο σεβασμός του πολιτισμού στον οποία γεννήθηκα ή 

εντάχθηκα, ποια στάση πρέπει να τηρεί ο εκπαιδευτικός απέναντι στους μαθητές του;  Η ζωή αυτού 

του Αδελφού, ειδικότερα τα χρόνια που πέρασε στην Αλγερία, δείχνει στην πράξη πόσο αγαπούσε 

τους νέους και τη χώρα που είχε κάνει δική του. Έκανε τους νέους ώριμους ακόμα και μέσα από τη 

διδασκαλία των μαθηματικών. Τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη, προσωπική και συνολική. Μπόρεσε να τους συνοδεύσει και να τους στηρίξει στην πορεία 

της ζωής τους ευρισκόμενος ολοκληρωτικά στην υπηρεσία τους. Ο νεαρός διπλωμάτης Αχμέτ, με 

τον οποίο διατηρεί αλληλογραφία, ανακάλυψε αυτή τη στήριξη σιγά – σιγά. Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι οι επιστολές του τον βοήθησαν να διακρίνει πιο πολύ ποιος ήταν γι’ αυτόν ο Αδελφός  Henri,  

ένας πραγματικός αδελφός που χρειάζεται όλος ο κόσμος. Είχε από την αρχή την αίσθηση ότι  το 

όραμα που είχε ο Αδελφός Henri για τους μαθητές του ήταν εντελώς ξεχωριστό, γεμάτο καλοσύνη 

και απόλυτη αφοσίωση. Το βλέμμα ενός αδελφού περισσότερο από ενός πατέρα. Σας προτρέπω να 

ανακαλύψετε αυτή τη μορφή ενός «αδελφού».  
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Παράδοση και εκπαιδευτική αλλαγή:  

ο κεντρικός ρόλος του θεσμού του σχολείου                                      Pep Buetas 
 

Κατά τη δεύτερη ημέρα της Συνάντησης των Εκπαιδευτικών 

Έργων, ο κ. Ferran Ruiz Tarragó έκανε μια παρουσίαση 

σχετική με την καινοτομία στα σχολεία. Θέλησε να 

υπογραμμίσει τη σημασία του μετασχηματισμού των 

εκπαιδευτικών οργανισμών ως μέσου για την εφαρμογή κάθε 

αξιόπιστης και διαρκούς διαδικασίας καινοτομίας. Οι θεσμοί 

έχουν διάρκεια στον χρόνο και, κατά συνέπεια, είναι αυτοί που 

πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες επίτευξης της 

καινοτομίας με βάση μια συστημική προοπτική.  

Χρειαζόταν να δοθεί συνοπτικά ένας πλούτος παραδειγμάτων 

και αποχρώσεων και ένα πλήθος πληροφοριών. Ο χρόνος, 

αμείλικτος, επέτρεπε να συνειδητοποιήσουμε το βάθος των 

θεμάτων που παρουσιάζονταν, αλλά δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε παραπέρα. Προέκυπταν 

περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις: Πώς μπορούμε να είμαστε ένας θεσμός ο οποίος να 

ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό μετασχηματισμό που απαιτεί το περιβάλλον της εποχής μας; Ποιες 

δομικές αλλαγές οφείλουμε να ευνοήσουμε, για να ανταποκριθούμε καλύτερα στην αποστολή που 

μας έχουν εμπιστευθεί; Πώς αξιοποιούμε το δημιουργικό ταλέντο που έχουμε στα σχολεία μας; Πώς 

αφήνουμε να προκύψει η αλλαγή που αναζητεί μια διέξοδο ανάμεσά μας; 

Αυτό υπήρξε η αρχή του προβληματισμού σε επίπεδο Επαρχίας. Η κάθε χώρα προσπαθεί να δώσει 

απαντήσεις στη θέληση για ανανέωση και καινοτομία. Ωστόσο, η πρόκληση να εργασθούμε μαζί ως 

εκπαιδευτικό δίκτυο αναδεικνύεται πάντοτε ως μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να 

εκμεταλλευθούμε.   

 

Μια αξέχαστη εμπειρία  
Αντώνιος Ρηγούτσος 

Γενικός Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου « De La Salle » Αθηνών,  

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνογαλλικών Σχολείων της Ελλάδος (ΓΙΕΙΕ)   
 

Στα τέλη Ιανουαρίου 2017, έζησα τρεις ημέρες 

πνευματικής ανάτασης. Ως εκπρόσωπος των 

Ελληνογαλλικών Σχολείων της Ελλάδος, παρακο-

λούθησα την ετήσια συνάντηση που οργάνωσε η 

Επαρχία L’Hermitage. 

Σε κλίμα θερμό και οικογενειακό, συνάντησα 

ανθρώπους, οι οποίοι, αν και προέρχονταν από 

διαφορετικές χώρες και νοοτροπίες, έχουν την 

πεποίθηση ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια. 

Νιώθουν ιδιαίτερη χαρά να συναντιούνται, να 

εργάζονται μαζί, να προβληματίζονται και να 

προσεύχονται μαζί, να διασκεδάζουν και να 

οραματίζονται το μέλλον μαζί. Αυτό που τους συνδέει είναι το πνεύμα της μεγάλης Μαριανής 

Οικογένειας.  Το ήρεμο περιβάλλον, η άψογη οργάνωση, οι ανταλλαγές απόψεων σε βάθος, οι 

ενδιαφέρουσες ομάδες εργασίας, ακόμη και ο καλός καιρός, όλα συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής 

της επιμόρφωσης. Εύχομαι ο Μαρκελλίνος Champagnat να προστατεύει και να εμπνέει όλους, 

Αδελφούς και Λαϊκούς, όσοι συνεχίζουν την αποστολή του, για να την κληροδοτήσουν στις 

μελλοντικές γενιές.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αξέχαστη εμπειρία που έζησα και για τον συντονισμό της όλης 

επιμόρφωσης. 
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Συγκέντρωση των νέων από τα σχολεία  

του Μαριανού Δικτύου της Γαλλίας. 

12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2017.  

 

Véronique Decamps 
 

Οι νεαροί μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων των Μαριανών σχολείων της Γαλλίας περίμεναν 

με μεγάλη ανυπομονησία τις τρεις μέρες της συνάντησης στη Notre-Dame de l’Hermitage. 

Κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη ζήσει αυτή την εμπειρία κατά τα προηγούμενα χρόνια και είχαν 

μιλήσει με ενθουσιασμό γι’ αυτήν στους συμμαθητές τους. 

Εφέτος, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τρεις μέρες, για να σημαδέψει την επέτειο των 200 

χρόνων από την ίδρυση της 

Αδελφότητας. 

Τρεις έντονες ημέρες, κατά τις 

οποίες δημιουργήθηκαν δεσμοί 

μέσα από τις διάφορες ομάδες 

εργασίας, ξεκινώντας από την 

υλοποίηση του προγράμματος 

«Ζήσε το όνειρο» (όπως 

επιβάλλει το ποιμαντικό θέμα 

της χρονιάς) και φθάνοντας 

στην ανακάλυψη του μηνύμα-

τος του Μαρκελλίνου, αφού 

περάσαμε από την εκτέλεση 

ενός μουσικού έργου, από την 

επίσκεψη στη Notre-Dame de 

Fourvière στη Λυών, την 

προετοιμασία της τελετής λήξης και – ασφαλώς – την τόσο αναμενόμενη βραδιά  Harry Potter. Ας 

μην ξεχάσουμε επίσης την παρουσίαση του προγράμματος αλληλεγγύης με την Ουγγαρία.  

Η τελετή λήξης, στο παρεκκλήσιο της Notre-Dame de l’Hermitage, συγκίνησε πολύ τους νεαρούς 

μαθητές. Ένιωσαν μεγάλη συγκίνηση και χαρά μέσα από τα άσματα, τα κείμενα, το σύμβολο των 

περιστεριών. Αυτή η τόσο έντονη στιγμή δεν τους άφησε αδιάφορους, κάθε άλλο.  

Οι νεαροί μας Μαριανοί αναχώρησαν με ένα μικρό σφίξιμο στην καρδιά αλλά ενθουσιασμένοι, 

έτοιμοι να μοιραστούν και να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα δράσης με τους συμμαθητές 

τους, με βάση όλα όσα έζησαν αυτές τις μέρες.  

 

 

Γιατί χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο 

εσωτερικότητας και προσευχής; 
 

Αδ. Josep Antoni Molina 
 

Δεν είναι καθόλου δύσκολο να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση που μας τέθηκε, καθώς οι λόγοι 

είναι προφανείς και απλοί.  

Καταρχήν, αυτό το διήμερο, αυτή η πρόταση προκύπτει ως απάντηση στο αίτημα των ίδιων των 

νέων να έχουν ένα διάστημα ΣΙΩΠΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ με τον ίδιο 

τους τον εαυτό και με τον Ιησού Χριστό. 
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Από μια άλλη σκοπιά, χρειάζεται ένα χρονικό 

διάστημα για να σπάσει την καθημερινή 

ρουτίνα και την ένταση, προκειμένου να 

ξαναβρούμε τον εσώτερο εαυτό μας και να 

αναζητήσουμε τρόπους σύνδεσης με την 

εμπειρία της ζωής του Ιησού, του Ευαγγελίου 

Του και της δέσμευσής Του στη διακονία των 

άλλων. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτός ο χρόνος 

εσωτερικότητας και προσευχής δεν αποβλέπει 

παρά στην άσκηση της δυναμικής που μας 

βοηθάει να προβληματιζόμαστε, να προσευ-

χόμαστε με ηρεμία και σιωπή, να ατενίζουμε 

την πανέμορφη φύση, τη δημιουργία …. και, επιπλέον, να ζούμε μαζί με τους άλλους με τη χαρά ότι 

βρισκόμαστε πάντοτε σε πορεία, σε κοινωνία μαζί τους, και να νιώθουμε στρατευμένοι απέναντι 

στον κόσμο μας, στην καθημερινή μας πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε, όπως ο Ιησούς 

Χριστός, να μεταμορφώνουμε τον καθημερινό μας περίγυρο με μια Καρδιά Αλληλέγγυα.  

 

ΝΑ ΕΙΣΑΙ («SOIS»)!  

Σύνθημα του «Πάσχα Νέων» της Ουγγαρίας 
 

Αδ. Jaume Bofarull 

 
Από 13 έως 16 Απριλίου, θα 

εορτάσουμε στην Ουγγαρία το 

τρίτο «Πάσχα Νέων». Για τους 

Αδελφούς της Ουγγαρίας αυτό 

το γεγονός του Πάσχα Νέων 

είναι χαρά και δώρο του Θεού, 

αν και, ως Αδελφοί, δεν 

εμπλεκόμαστε άμεσα στην 

Ποιμαντική των Νέων. 

Όλα σχεδιάζονται και οργανώ-

νονται μέσω Διαδικτύου. Για 

την οργάνωση του Πάσχα 

Νέων βασιζόμαστε στους 

Αδελφούς των Σχολών Pies, 

Gábor και László de Sátoraljaújhely, οι οποίοι μας προσφέρουν τις δομές και προετοιμάζουν τις 

τελετές, συμμετέχοντας συγχρόνως στην οργανωτική ομάδα.  Υπολογίζουμε, επίσης, στην Αδελφή 

Márta, του ουγγρικού Τάγματος των Μικρών Αδελφών του Αγίου Φραγκίσκου (Szent Ferenc 

Kisnővérei), και σε δύο Λαϊκούς που συνδέονται με τους Αδελφούς, Csilla και Orsi, οι οποίοι, μαζί 

με τους Αδελφούς της Κοινότητας του  Karcag, αναλαμβάνουν την οργάνωση, τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του προγράμματος του Πάσχα. Συναποτελούμε μια καλή ομάδα!  

Από τον Οκτώβριο, στέλνουμε κάθε μήνα μια επιστολή ως μέσο κινητοποίησης στο σύνθημα της 

φετινής χρονιάς: «Να είσαι!»  («Legyél!»). Η επιστολή αυτή απευθύνεται μέσω Διαδικτύου στους 33 

νέους που έλαβαν μέρος στις τελετές του Πάσχα κατά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου αυτοί να 

την στείλουν με τη σειρά τους στους φίλους τους που είναι στην ίδια Ομάδα Νέων.  

Κάθε χρόνο, δημιουργούμε μια αφίσα με το σύνθημα, την οποία στέλνουμε στις ενορίες, σε 

ορισμένα χριστιανικά σχολεία, στην ποιμαντική των τσιγγάνων του Esztergom και, μέσω της 

Μαριανής ομάδας του  Győr, στο πρώην Μαριανό σχολείο «Apor Vilmos». 



 
 
 
 

 
 
 
 

9 

Μέσα από το σύνθημα της φετινής χρονιάς θέλουμε να καλέσουμε τους νέους να γίνουν 

πρωταγωνιστές της πίστης τους, πρωταγωνιστές του παρόντος και του μέλλοντός τους, να είναι 

αυθεντικοί, αφοσιωμένοι στην προσωπική και εσωτερική τους ανάπτυξη. Καλούμε τους νέους να 

είναι όπως ο Ιησούς Χριστός, το δικό μας πρότυπο αναφοράς. Η κατήχηση, η σιωπή, οι ιερές 

ακολουθίες, οι ανταλλαγές σε ομάδες, η προσευχή, οι χαρούμενες στιγμές που μοιράζονται μαζί, 

όλα αυτά συνθέτουν ένα σύνολο, έναν τρόπο να ζουν την πίστη, να ωριμάζουν σε αυτή. 

 

 

 

Πάσχα των Νέων στο Μοναστήρι Les Avellanes 
 

Αδ. Xavi Gual 
 

Στο τέλος της  Τεσσαρακοστής, 300 περίπου νέοι ηλικίας από 16 ετών και άνω συγκεντρώνονται 

στο Μοναστήρι Les Avellanes, για να εορτάσουν το Πάσχα των Νέων. Πρόκειται για έντονες 

ημέρες μοιράσματος, εσωτερικότητας και προσευχής, μέσα από την υπενθύμιση και τη σύγχρονη 

θεώρηση του περάσματος του Χριστού από τον κόσμο μας και από τη ζωή μας.  

Ήδη από τον μήνα Νοέμβριο, 

μια πολυάριθμη ομάδα νέων 

και Αδελφών συναντιούνται 

για να προετοιμάσουν το 

φετινό Πάσχα 2017. Μια 

χρονιά, κατά την οποία, εκτός 

από τον καθαυτό εορτασμό 

του Πάσχα, ενωνόμαστε με τη 

Μαριανή οικογένεια, για να 

τιμήσουμε την επέτειο των 

διακοσίων χρόνων από την 

ίδρυση της Αδελφότητας στο 

La Valla. Γι’ αυτό τον λόγο 

επελέγη για την περίσταση το 

σύνθημα «Με την Παρθένο 

Μαρία, είμαστε DNA». Η 

Παναγία είναι η γυναίκα και η 

μητέρα που μας δείχνει τον 

Ιησού  και μας συνοδεύει όταν 

ακολουθούμε τον Υιό της.  Ως Χριστιανοί και Μαριανοί φέρουμε το DNA της που μας καθιστά 

«Παράγοντες Ανανέωσης». Με αυτό το σλόγκαν εκφράζουμε συγκεκριμένα τη θέληση να 

δεσμευθούμε για τη Βασιλεία, με το να είμαστε ουτοπιστές, αντισυμβατικοί, δραστήριοι και 

δυναμικοί.  

Η Βασιλεία είναι πάντοτε νέα· πρέπει να την κάνουμε να γεννιέται κάθε μέρα στη ζωή μας και στη 

δική μας πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μαριανό χάρισμα. Κάθε χρόνο το Πάσχα, και 

ιδιαίτερα κατά τη φετινή επέτειο των διακοσίων χρόνων, καλούμαστε σε ένα νέο ξεκίνημα. 

Καλούμαστε δηλαδή να ενεργήσουμε έτσι ώστε η καινοτομία που φέρνει η Βασιλεία του Θεού να 

γίνει πραγματικότητα. Όπως λέει ο Γενικός Ηγούμενος Αδελφός Emili Turú, δεν πρόκειται για 

αναπαραγωγή του παρελθόντος αλλά για μετάβαση στις ρίζες και για επικαιροποίηση του 

ουσιώδους.  
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Τη Μεγάλη Πέμπτη, εορτάζουμε τη διακονία και τη δωρεά στους άλλους. Τη Μεγάλη Παρασκευή, 

συνειδητοποιούμε τον πόνο, την αδικία, τους σταυρούς, συχνά παράλογους, που φορτώνουμε 

στους άλλους· συνοδεύουμε τον Ιησού Χριστό στην έκφραση της πιο μεγάλης αγάπης: τον θάνατο 

επί του σταυρού.  

Το Μεγάλο Σάββατο, εκρήγνυται η ΖΩΗ, με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος και το 

σκότος δεν θα έχουν την τελευταία λέξη. Και τέλος, την Κυριακή, νιώθουμε ότι μας καλεί η 

χριστιανική κοινότητα να είμαστε μάρτυρες αυτής της ζωής, να διακηρύσσουμε ότι η Βασιλεία είναι 

εφικτή εδώ και τώρα.  

Η πασχάλια δυναμική έχει νόημα, διότι, ξεκινώντας από μια ατομική πορεία, τη βιώνουμε σε 

κοινότητα. Όλο το Πάσχα των νέων είναι έτσι οργανωμένο, ώστε να ευνοεί στιγμές προσωπικής 

περισυλλογής, τελετές, στιγμές μοιράσματος σε ομάδα με άτομα που πορεύονται τον ίδιο δρόμο 

αναζήτησης και βιωμένης εμπειρίας, στιγμές μουσικής και γιορτής, στιγμές διακονίας.   

Τελικά, τέσσερεις έντονες ημέρες για τον καθένα και για την προσωπική και την κοινοτική 

συνάντηση με τον Θεό της ζωής, τον Θεό του Ιησού από τη Ναζαρέτ, ακολουθώντας το πρότυπο 

της Παρθένου Μαρίας.  

Καλό Πάσχα !   

 
 

Μαριανοί Νέοι σε Δράση   
 

Μαριλίζα Κρητικού, Μάρκος Παλαμάρης 

 
Η Ομάδα «Μαριανοί Νέοι σε Δράση», 

εμπνεόμενη από τον εορτασμό των 

διακοσίων χρόνων της  Μαριανής 

Αδελφότητας, κινητοποιείται και πάλι με 

δύο βασικές δράσεις που αφορούν στην 

προετοιμασία του Πάσχα:  

- Με την παρουσία 11 μελών της ομάδας 

μας στο Μοναστήρι Les Avellanes στην 

Καταλονία από 12 έως 17 Απριλίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής, 

η ομάδα  θα μπορέσει να ζήσει την 

εμπειρία της πνευματικότητας της 

πορείας προς το Θείο Πάθος και την 

Ανάσταση του Κυρίου μας. 

- Στο πλαίσιο του θέματος «Με την Παρθένο Μαρία, είμαστε DNA», η ομάδα μας θα 

οργανώσει ένα εργαστήριο για τους εφήβους των δύο Μαριανών Σχολείων στην Ελλάδα με 

ποικίλες δραστηριότητες (μαρτυρίες, παιχνίδια, κατασκευές, στρογγυλή τράπεζα, τελετές). 

Η ομάδα μας «Μαριανοί Νέοι σε Δράση» μας υπενθυμίζει ότι το Πάσχα αποτελεί την πιο σημαντική 

περίοδο προβληματισμού, εγρήγορσης και προσωπικής ανάτασης κάθε αληθινού χριστιανού.  


