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ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ, ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
Έτος Fourvière 
Αδ. Maurice Goutagny 

 
Από το 2014 οι Μαριανοί πορεύονται  προς  τον εορτασμό του 2017, για να 

τιμήσουν τα 200 χρόνια από την ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών 

Αδελφών από τον Πατέρα Champagnat στις 2 Ιανουαρίου 1817.  Η 

προτεινόμενη εμψύχωση παραβλέπει κάποια σπουδαία γεγονότα και τόπους 

της Μαριανής ζωής. Γνωρίζουμε ότι η χρονική περίοδος που διαρκεί από τον 

Ιούλιο 2015 μέχρι τον Ιούλιο 2016 έχει ανακηρυχθεί Έτος FOURVIERE.  

 

Πράγματι, στις 23 Ιουλίου 1816 (επομένως, στον παλαιό ναό της Παναγίας), 

νέοι ιερείς ανεβαίνουν στη Fourvière. Είναι δώδεκα, από τους οποίους οι οκτώ 

είχαν χειροτονηθεί ιερείς την προηγούμενη μέρα.  Έρχονται να αποθέσουν 

στα πόδια της Παναγίας ένα σχέδιο που έχει ωριμάσει ανάμεσά τους κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο ιεροσπουδαστήριο. Έχουν ήδη υπογράψει ένα 

κείμενο δέσμευσης, με το οποίο συνδέθηκαν περισσότερο ή λιγότερο στενά με 

την «Οικογένεια της Παναγίας» (Société de Marie) που ονειρεύονται να 

ιδρύσουν. Είναι επομένως σημαντικό να εορτασθεί η 23η Ιουλίου 2016 με 

σημαίνοντα τρόπο ως οικογενειακό γεγονός.  

 

ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟΣ  
Γιατί να στρέψουμε το βλέμμα προς τη Fourvière ; Διότι οι πρώτοι Μαριανοί μάς φέρουν ήδη μέσα στο σχέδιό τους 

και στην αφιέρωσή τους στην Παναγία. Είμαστε κυριολεκτικά παρόντες σε αυτό το Μαριανό όραμα που πρόκειται να 

απλωθεί μέχρι τις μέρες μας. Είμαι Μαριανός μαζί τους, διότι εντάσσομαι στο ρεύμα της εκπαιδευτικής και 

ιεραποστολικής Μαριανής παράδοσης. Δεν είναι τυχαίο, καθώς κάπου υπάρχει συναίνεση σε μια δέσμευση στο 

πλαίσιο της αποστολής μου ως καθηγητή ή εκπαιδευτή.  Είμαι Μαριανός, διότι αυτό συναντά ό, τι υπάρχει μέσα μου, 

αυτό που με εμπνέει στο βάθος του εαυτού μου, την πνοή της ζωής μου. Μαριανό σχέδιο της Fourvière, που έχει τη 

διάστασή του για κάθε μεμονωμένο πρόσωπο αλλά και την κοινοτική διάσταση μιας στρατευμένης ομάδας. 

Καλούμαι επομένως να κοιτάξω αυτό που με ωθεί στη ζωή, αυτό που θέλω να ζήσω, και να δω τη σύνδεση του 

σχεδίου της προσωπικής μου ζωής με το σχέδιο του σχολείου στο οποίο υπηρετώ. Το σχέδιο του σχολείου δεν μου 

ανήκει, αλλά βρίσκεται μέσα στο όραμα των πρώτων Μαριανών. Το υποδέχομαι, το αποδέχομαι και μπαίνω στην 

υπηρεσία του για τους νέους, με όλη τη δημιουργικότητα που είναι δική μου.  

 

Το βλέμμα προς τα πίσω, στον Ιούλιο 1816, δεν αρκεί και θα μπορούσε να μας εγκλωβίσει σε μια νοσταλγία του 

παρελθόντος.   

Πρέπει να κοιτάζουμε με προσοχή για να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό που έκαναν · να θαυμάζουμε την τόλμη τους, 

να ατενίζουμε τις επιτυχίες και τις δυσκολίες τους. Να τονίζουμε τα επιτεύγματά τους και το πνεύμα της περιπέτειας 

που τους διακατείχε. Προσέλκυσαν νέους, ανέπτυξαν σχολεία και αποστολές. Ανέλαβαν κινδύνους, δυνατοί από την 

εσωτερική τους σταθερότητα παρά την ανεπάρκεια των μέσων και των προσώπων. Είναι ακριβώς αυτός ο πλούτος 

της πίστης τους που αποκαλύπτεται, ως δυναμική ολόκληρης της ζωής τους. 
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ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Η αφιέρωση στην Παναγία της Fourvière είναι η κόκκινη κλωστή αυτής της Μαριανής ιστορίας με την οποία δένομαι 

σήμερα. Η κλωστή δεν κόπηκε, γιατί βρίσκομαι εδώ. Φαντάζομαι με ευχαρίστηση αυτούς τους νέους ιερείς (από 25 

έως 30 ετών) να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στην αληθινή ουσία της ζωής τους, την πραγματικότητα της 

κοινωνίας της εποχής τους, τις ανάγκες ενός ολόκληρου πληθυσμού  καθημαγμένου από τη Γαλλική Επανάσταση. 

Ανάγκες οικονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές …. Επομένως, ανάγκες που απαιτούν σχέδια 

ανασυγκρότησης, όπως κάνουν οι νεαροί σπουδαστές γύρω από έναν καφέ ή μια κόκα –κόλα ….. !  Το ξαναχτίσιμο 

του κόσμου, η απόκτηση ενός νέου οράματος της κοινωνίας. Σκέφτομαι, επίσης, τους σύγχρονους νέους 

αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες που δημιουργούν το δικό τους  start-up ή τη δική τους μικρή επιχείρηση. 

Αναλαμβάνουν κινδύνους σε όλα τα επίπεδα, για να φέρουν στον κόσμο το καινούργιο. Άραγε αυτό το 

επιχειρηματικό πνεύμα το έχω μέσα μου, για να μείνω δημιουργικός παράγοντας στο Μαριανό μου σχολείο;  Το 

επιχειρηματικό πνεύμα που πρέπει να συμφιλιωθεί με το πνεύμα της ομάδας. Ανάπτυξη άρα του κοινοτικού και του 

αδελφικού πνεύματος…. 

 

Ας θυμηθούμε ότι εκείνο που στηρίζει αυτούς τους πρωτοπόρους (τους πρώτους Μαριανούς), εκείνο που δικαιολογεί 

την προσφορά του εαυτού τους, είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη που δίνει η αγάπη. Αγάπη του Θεού, αγάπη για τη 

ζωή …. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα σε αυτή τη δέσμευση και σε εκείνη που μπορούν να αναλάβουν ένας 

άνδρας και μια γυναίκα, ο ένας απέναντι στον άλλον, χωρίς να γνωρίζουν τι θα γίνουν στο μέλλον. Βρίσκουν εκεί την 

ίδια «τρέλα», δίνουν ο ένας στον άλλον αυτό που δεν έχουν ακόμα, αυτό που δεν είναι ακόμα. Για το παρόν και για το 

μέλλον, χωρίς εγγύηση ανταπόδοσης, μόνο από εμπιστοσύνη. «Η δόξα του Θεού και η τιμή της Παναγίας» φαίνονται 

σε αυτούς τους πρωτοπόρους επαρκείς εγγυήσεις για να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους.  Πάνω απ’ όλα, γνωρίζουν 

όπως εμείς το λόγο του Ιησού Χριστού «Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια» 

(Κατά Ιωάννη 10, 10). Αγαπούν και πιστεύουν στη ζωή · αυτό ολοφάνερα τους αρκεί για να αποτολμήσουν την 

περιπέτεια. Ίσως αυτό που καθιστά εφικτή την απόφασή τους είναι η βεβαιότητα της στενής σχέσης με τον Θεό στον 

οποίο πιστεύουν. Μπορούν τα πάντα στο όνομα Εκείνου που τους κάνει δυνατούς. 

 

 
 

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ FOURVIERE  
Δεν υπάρχει φωτογραφία του γεγονότος της 23ης Ιουλίου 1816, αλλά μπορούμε εύκολα να φαντασθούμε τα 

στοιχεία αυτής της εικόνας. Το προσωπικό διάβημα του καθενός και, στη συνέχεια, η ένταξη των 12 στην ομάδα για 

την πραγματοποίηση του συλλογικού διαβήματος … Υπάρχει η κοινή απόφαση να πάνε στη Fourvière. Ανοίγουν ένα 

δρόμο για τη συνάντηση με την Παναγία. Είναι ένα προσκύνημα στον ναό της μαύρης Παρθένου. Βγαίνεις, 

αποσπάσαι από το δικό σου σπίτι, ξεφεύγεις από τον ίδιο τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις αυτόν τον πόθο να δεις το 

πρόσωπο της Παναγίας για να την συναντήσεις, να της μιλήσεις, να ριχτείς στην αγκαλιά της. Τέλος, υπάρχει μια 

δημόσια διακήρυξη, μια επίσημη γραπτή δέσμευση, μια υπόσχεση, μια αφιέρωση. Δίνουν τον λόγο τους !   

 

Βλέπουμε σε αυτή την εικόνα της Fourvière ότι οι πρώτοι Μαριανοί έχουν αποφασίσει να 

πορευθούν. Δεν μας έχουν χαράξει την πορεία από πριν, αλλά μας καλούν να την βρούμε 

εμείς, να συνεχίσουμε μια ιστορία που έχει αρχίσει. Πρέπει να ξεκινήσουμε, όχι μόνο να 

επαναλάβουμε, όχι μόνο να επικαιροποιήσουμε και να προσαρμόσουμε στις μέρες μας. 

Υπάρχει  φρεσκάδα στο ξεκίνημα. Αλλά εμείς κινδυνεύουμε να μη βλέπουμε γύρω μας παρά 

τη φθορά, την αβεβαιότητα, την κόπωση. Οι σύντροφοι της  Fourvière επέλεξαν να πάρουν το 

όνομα της Παρθένου Μαρίας και να μας το μεταδώσουν · σε εμάς απομένει να δούμε πώς 

καταλάβαμε αυτή την επιλογή και πώς την κάνουμε πρώτη μας προτεραιότητα και πώς την 

εφαρμόζουμε. Το όνομα που φέρουμε λέει κάτι ουσιαστικό για το πρόσωπο και την ομάδα με 

τα οποία συνδέεται. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τι κρύβεται πίσω από το όνομα της μικρής 

Παρθένου Μαρίας, της κόρης από τη Γαλιλαία, της Μητέρας του Ιησού, της μαθήτριας του 

Ιησού, την πρώτης στην πορεία. Το να φέρουμε το όνομα της Παρθένου Μαρίας είναι 

αναφορά στις ρίζες μας και συγχρόνως προσωπική και συλλογική ευθύνη να δικαιολογούμε 

αυτή την επιλογή με τον τρόπο της ζωής μας.  
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Η υπόσχεση της Fourvière είναι κατά κάποιον τρόπο μπροστά μας, όχι πίσω μας. Πρέπει να την δώσουμε με τις δικές 

μας λέξεις. Πρέπει εμείς να ανακαλύψουμε την αλήθεια της και τη γονιμότητά της για εμάς σήμερα. Δεν γνωρίζουμε 

τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ούτε οι πρώτοι Μαριανοί το γνώριζαν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ο καθένας μας τα 

επόμενα χρόνια. Ούτε κι εκείνοι το ήξεραν. Αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που πιστεύουμε, είναι ότι πρέπει – όπως 

εκείνοι – να αφεθούμε στην Παναγία για να μας διαμορφώσει, ότι πρέπει να βαδίσουμε προς τους άλλους  

αγαπώντας τους και αγαπώντας τη Ζωή. Η κοινή μας δέσμευση, με την ψυχή και με το σώμα, θα είναι ο καλύτερος 

τρόπος να τιμήσουμε την υπόσχεση της Fourvière. Δεν πρόκειται για άφιξη αλλά για ξεκίνημα ! 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
Οι πρώτοι Μαριανοί στη Fourvière ανοίγουν ένα δρόμο ζωής μέσα από 

την αφιέρωσή τους στον Ιησού Χριστό δια της Παναγίας. Αφιέρωση 

σημαίνει δέσμευση. Η Fourvière εμπνέει την πορεία της αυτοπροσφοράς, 

το μέλλον της ύπαρξής μας, το νέο ξεκίνημα του Μαριανού κινήματος. Η 

αφιέρωση στον Ιησού Χριστό δια της Παναγίας είναι η ανανέωση της 

δέσμευσης του βαπτίσματός μας και της ομολογίας μας, για να 

υποδεχθούμε την αυγή της νέας εποχής. Αφιέρωση μέσω του 

βαπτίσματος και της  ιεροσύνης. Η Fourvière καλεί να κάνουμε τη ζωή 

μας ένα βήμα – ως απόλυτα δοσμένοι και αφιερωμένοι – που μας ανάγει 

στις ρίζες, προκειμένου να αναχωρήσουμε για τις νέες χώρες της 

αποστολής μας. Οι δώδεκα πρώτοι Μαριανοί, πηγαίνοντας να αφιερωθούν στην  Παναγία στη Fourvière, έζησαν μια 

νέα γέννηση, την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε με εκείνη του βαπτίσματος με το ύδωρ και τον λόγο. Είναι η 

βύθιση στην ανθρωπότητα που περιμένει την αγάπη μας.  

 

Η αφιέρωση του Μαρκελλίνου  Champagnat και των συντρόφων του στη Fourvière είναι ένα σημείο ανάστασης και 

νέας ζωής. Είναι μια πράξη επιλογής για τον Ιησού Χριστό μέσω της Παρθένου Μαρίας και παντοτινής δέσμευσης 

στην Εκκλησία. Η αφιέρωση στην Παναγία είναι μια προφητική καταγγελία του κακού και του ψεύδους που 

κυριαρχούν σε τόσες  πολλές ανθρώπινες συνειδήσεις και συμπεριφορές και που εμποδίζουν την έλευση της 

Βασιλείας του Θεού.  

 
Η αφιέρωση στο έργο της Παναγίας είναι δέσμευση στην Εκκλησία, για την οικοδόμηση μιας Εκκλησίας κοινωνίας με 

πρότυπο την Παναγία. Η αφιέρωση στην Παναγία είναι επιλογή μιας υπηρεσίας υψηλής ποιότητας  στην Εκκλησία 

μέσα από τη διδασκαλία της πίστης  στα παιδιά και τους νέους. Η αφιέρωση στην Παναγία είναι να σταθούμε στο 

πλευρό των μικρών και των περιθωριοποιημένων. 

 
Οι συμμετέχοντες στην υπόσχεση της Fourvière διαβεβαιώνουν: « Δεσμευόμαστε με όλα όσα έχουμε ». Ο 

Μαρκελλίνος   Champagnat το εκφράζει με μια απόχρωση εντελώς προσωπική : « Σας προσφέρω, σας δίνω, σας 

αφιερώνω τον εαυτό μου, τα έργα μου και ολόκληρη τη ζωή μου ». Η υπόσχεση της Fourvière είναι η πρακτική 

συνέπεια της υπόσχεσης του Βαπτίσματος και με αυτήν αρχίζει «η Οικογένεια της Παναγίας» (la Société de Marie). 

 

 

 

 

 

 

 
« Ναι, σήμερα, στον τόπο της αποστολής του, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη Μαριανή ζωτικότητα. Άραγε η 

παρουσία μου επιτρέπει τη συνέχιση του οράματος του Μαρκελλίνου ; Γιατί αποτελούμε μέρος του Μαριανού 

Δικτύου ;  Ζούμε μια εποχή ανανεώσεων. Όπως ο Μαρκελλίνος  Champagnat, έτσι και ο καθένας μας ανεβάζει τα 

μανίκια και φοράει την ποδιά  για να υπηρετήσει, για να στηρίξει ένα νέο ή μεγαλύτερο που βρίσκεται σε ανάγκη, 

για να αγαπήσει τον άλλον, για να εκδηλώσει τη συμπόνια του. Αποτελούμε μέρος αυτού του Δικτύου, γιατί 

πιστεύουμε στο Μαριανό πνεύμα, γιατί θέλουμε να το μεταδώσουμε και να το κάνουμε να καρποφορήσει. Έχουμε 

λάβει ένα δώρο, μια κληρονομιά, και θέλουμε να δώσουμε μαρτυρία γι’ αυτά. Το Δίκτυο είναι μια μεγάλη 

οικογένεια. Η διαθεσιμότητα όλων των Μαριανών είναι αναγκαία για τη Μαριανή ζωή και αποστολή. Χρειάζεται να 

συνεχίσουμε να οικοδομούμε το χάρισμα, για να εξασφαλίσουμε τη διαιώνιση της Μαριανής αποστολής, για να 

προχωρήσουμε μπροστά με το όραμα του Μαρκελλίνου ανάμεσα στους νέους »   

(Linda Corbeil, Μαριανή Λαϊκή στον Καναδά) 
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Ας ολοκληρώσουμε με την ακόλουθη προσευχή ενός αγνώστου : 

 

 
 

Παρθένε Μαρία, πρώτη μαθήτρια του Κυρίου, Σε ευχαριστούμε για την ομάδα των ιερέων, ανάμεσά τους τον 

Champagnat και τον Colin, που αφιερώθηκαν στη Fourvière, εδώ και 200 χρόνια, και δεσμεύθηκαν να 

ανανεώσουν την Εκκλησία εμπνεόμενοι από Εσένα και κάτω από τη σκέπη Σου.  

 

Ευχαριστούμε για τη Μαριανή οικογένεια, που έχει απλωθεί σήμερα σε όλη τη γη ως κληρονόμος αυτού του 

οράματος των πρώτων Μαριανών, οικογένεια που ποθεί, σήμερα όπως και χθες, να υπηρετήσει τους αδελφούς 

και τις αδελφές μας, ιδιαίτερα εκείνους που ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.  

 

Ευχαριστούμε θερμά για το χάρισμα που λάβαμε μέσω του Μαρκελλίνου Champagnat, ο οποίος ήλθε πολλές 

φορές στη Fourvière, για να εμπιστευθεί σε Σένα τα σχέδιά του και να αφεθεί στην αγκαλιά Σου. Γνωρίζουμε 

ότι είσαι Εσύ που συνεχίζεις να κάνεις τα πάντα ανάμεσά μας και σε ευχαριστούμε για τις τόσες γενιές 

Μαριανών Αδελφών, οι οποίοι, στις πέντε ηπείρους, έδωσαν τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό των παιδιών και 

των νέων.   

 

Ευχαριστούμε για την αύξηση των Μαριανών Λαϊκών, ανδρών και γυναικών, που το Άγιο Πνεύμα έχει καλέσει 

να ζήσουν την κλήση τους μαζί με τους Αδελφούς μοιραζόμενοι μια κοινή αποστολή.  

 

Όλοι εμείς, οι Μαριανοί του Μαρκελλίνου Champagnat, εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Σένα, Παναγία της 

Fourvière, Σκέπη της πίστης, προκειμένου να είμαστε, με τόλμη και γενναιοδωρία, σημεία αγάπης και 

συμπόνιας ανάμεσα στους Montagne της εποχής μας, με πίστη στην αποστολή να τους κάνουμε να γνωρίσουν 

και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό. Αμήν.  

 

 

 

 

 

 

Μάθε μου, Σε παρακαλώ, να προσέχω όλες τις προσδοκίες, όλα τα βάσανα, όλες τις 

ελπίδες. Μάθε μου επίσης να διακρίνω όλα όσα βρίσκονται πίσω από το κακό, όλα όσα 

αναζητούνται πίσω από καθετί που μοιάζει κεκτημένο, όλα όσα είναι καινούργια πίσω 

από καθετί παλιό, όλα όσα βλαστάνουν πίσω από καθετί που μαραίνεται, όλα όσα ζουν 

πίσω από καθετί που πεθαίνει. Δείξε μου, Κύριε, το παιδί κάτω από τον γέροντα, την 

αμμουδιά κάτω από το λιθόστρωτο, τον ήλιο πίσω από τα σύννεφα και όλη την κρυμμένη 

δίψα: τη δίψα της αγνότητας, τη δίψα της αλήθειας, τη δίψα της αγάπης, τη δίψα για 

Σένα, Κύριε. Καθάρισε το βλέμμα μου, ξύπνησε την ικανότητα να αγαπώ, άνοιξε πλατιά 

την καρδιά μου, δυνάμωσε την προσοχή μου, κάνε με να γυρίσω προς τους άλλους, προς 

Εσένα, Κύριε. Αμήν.  

http://www.maristes.eu/
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DARE TO DREAM (ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΣ) 
Διεθνής Συνάντηση των Μαριανών Νέων 

Λυών, 17-23 Ιουλίου 2016 
 

 
Η Διεθνής Συνάντηση των Μαριανών Νέων πλησιάζει 

! Η Συνάντηση « Dare to Dream » («Τόλμησε να 

ονειρευτείς») θα γίνει από 17 έως 23 Ιουλίου στη 

Λυών της Γαλλίας. Με αυτή την ευκαιρία, οι 

τέσσερεις κλάδοι της Μαριανής Οικογένειας (Οι 

Μαριανές Αδελφές, Οι Αδελφές Ιεραπόστολοι της 

Société de Marie, οι Μαριανοί Πατέρες και οι 

Μαριανοί Αδελφοί) αποφασίσαμε να εορτάσουμε 

όλοι μαζί αυτή την εμπειρία 

Είναι πολλοί οι λόγοι που συγκεντρωνόμαστε στη Λυών: η προώθηση της διάρθρωσης και της ένταξης των νέων των 

τεσσάρων κλάδων της Μαριανής Οικογένειας · ο εορτασμός των διακοσίων χρόνων από την Υπόσχεση της Fourvière 

(23 Ιουλίου 2016) · η 200ή επέτειος της ίδρυσης του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών (2 Ιανουαρίου 2017) και η 

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας στην Κρακοβία από 26 έως 31 Ιουλίου 2016.  

Από εδώ και πέρα, πολλοί νέοι προσμένουν να βρεθούν μαζί για να μοιραστούν τις χαρές, την αδελφική σχέση και τα 

όνειρά τους κάτω από διαφορετικές μορφές και σε διάφορα μέρη, αλλά και για να μοιραστούν και τις νεανικές τους 

εμπειρίες στους κόλπους της Μαριανής Οικογένειας. Αυτή η διαδικασία ανοίγει σε εμάς σήμερα νέους ορίζοντες για 

το Μαριανό Χάρισμα και την Αποστολή.  

Η Υπόσχεση της Fourvière 
Το γεγονός που θα μας συγκεντρώσει στη Λυών τον Ιούλιο 

2016 είναι ο εορτασμός των 200 ετών από αυτό που 

αποκαλούμε «Η υπόσχεση της Fourvière ». Στις 23 Ιουλίου 

1816, δώδεκα υποψήφιοι για τη Société de Marie, από τους 

οποίους πέντε είχαν πρόσφατα χειροτονηθεί ιερείς, οι Jean 

Claude Courveille, Jean Claude Colin, Marcellin 

Champagnat, Etienne Déclas, και Etienne Terraillon, 

ανέβηκαν στον Ναό της Παναγίας και εκεί συνόδευσαν τον 

πρώτο στην πρώτη του Θεία Λειτουργία και προέβησαν όλοι 

σε μια δήλωση δέσμευσης, σε μια υπόσχεση, να ιδρύσουν την 

«Οικογένεια της Παναγίας»  (Société de Marie).  

 

Θα συγκεντρωθούμε, όχι μόνο για να ξαναθυμηθούμε το 

γεγονός ότι, μέσα από αυτό το περιστατικό, γεννηθήκαμε κατά κάποιον τρόπο ως Μαριανή Οικογένεια, αλλά και για 

να ξαναβαδίσουμε τον δρόμο μαζί τους, για να πλησιάσουμε τη φλόγα που τους οδήγησε να αναλάβουν μια τέτοια 

δέσμευση και για να ανακαλύψουμε τις δικές μας προσωπικές φωτιές ζωής, δέσμευσης, αφοσίωσης σε ένα σκοπό …. 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΟΥΜΕ ! Η υπόσχεση της Fourvière δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά 

βρίσκεται και μπροστά μας σαν πρόταση μιας φωτιάς, ενός ιδανικού, μιας πορείας.  

 

Πορεία “DARE TO DREAM” («ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΣ»)  
Πρόκειται για μια εύκολη διαδρομή, που επιδιώκει να προωθήσει τη Συνάντηση, τη Συνομιλία, τον Διάλογο και τη 

Δέσμευση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων προτείνονται 5 θεματικοί άξονες με 8 φύλλα εργασίας που περιέχουν 

διάφορα αλληλοεξαρτώμενα θέματα. Οι τομείς αυτοί είναι οι ακόλουθοι :  

1. Η πραγματικότητα των νέων.  

2. Ο σημερινός κόσμος.  

3. Η Εκκλησία.  

4. Fourvière.  

5. Οι ιδρυτές και πρωτοπόροι. 

 

 

http://www.maristes.eu/
http://www.lyon2016daretodream.com
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Για να μοιραστούμε τους καρπούς της εργασίας κάθε ομάδας, δημιουργήσαμε μια σελίδα Facebook 

https://www.facebook.com/daretodream2016, η οποία θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε επαφές ανάμεσα στους 

Μαριανούς Νέους από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, οι οποίοι προετοιμάζονται για τη Διεθνή αυτή Συνάντηση.  

 

Όλα αυτά αποβλέπουν στο να τολμήσουμε να ονειρευτούμε μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο τρόπο να 

συναντιόμαστε και να αντικρίζουμε τον κόσμο, ένα νέο τρόπο να ζούμε το Ευαγγέλιο, όπως το έκαναν στην εποχή 

τους οι ιδρυτές μας και πρωτοπόροι. Με άλλα λόγια, θέλουμε να μπορέσουμε μαζί «Dare to Dream», « να τολμήσουμε 

να ονειρευτούμε ». 

 

ΠΟΡΕΙΑ DARE TO DREAM Χώρος για τη συνάντηση και το διάλογο  
 Κατεβάστε το κείμενο pdf 1.508 KB 

 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

 
daretodream2016@maristes.com 

www.lyon2016daretodream.com 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ «Αδελφοί Maine et Felip» 
Βραβείο για ποιμαντικά σχέδια δράσης με παιδιά και νέους και Μαριανές εκπαιδευτικές δράσεις ψυχαγωγίας  

Επαρχία  L’Hermitage 

 
Το Βραβείο « Αδελφοί Maine και Felip » σκοπεύει να είναι ένα έπαθλο αναγνώρισης για ποιμαντικά σχέδια δράσης με 

παιδιά και νέους και Μαριανές εκπαιδευτικές δράσεις ψυχαγωγίας, που ενθαρρύνονται στα εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά Έργα της Επαρχίας L’Hermitage. Οι Αδελφοί Maine και Felip έζησαν σε βάθος τη Μαριανή αποστολή «να 

κάνουν τους άλλους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό», ενσαρκώνοντας συγχρόνως τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Μαριανού τρόπου εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων: την παρουσία, τη 

στήριξη, το ευδιάθετο πνεύμα, την προσφορά, τη λατρεία της Παναγίας και την ευαισθησία ιδιαίτερα για τους πιο 

ευάλωτους νέους.  

 

Ο Maine και ο  Felip υπήρξαν Αδελφοί με πάθος για το Ευαγγέλιο και τη ζωή και μπόρεσαν να μεταδώσουν αυτό το 

πάθος στα παιδιά και στους νέους. Η εξαιρετική τους διαίσθηση και η εκπαιδευτική και ποιμαντική τους  

δημιουργικότητα τους βοήθησαν να είναι κήρυκες του Ευαγγελίου ανάμεσα στους νέους. Κατάφεραν να φέρουν 

κοντά την αγάπη του Ιησού Χριστού σε πάμπολλες πραγματικότητες που μοιράστηκαν με τα παιδιά και τους νέους, 

ιδιαίτερα μέσα από την αγάπη της φύσης καθώς και μέσα από πολυάριθμες ευκαιρίες συνάντησης και παρουσίας 

http://www.maristes.eu/
https://www.facebook.com/daretodream2016
http://www.lyon2016daretodream.com/images/ITINERARY_Daretodream_EN.pdf
mailto:daretodream2016@maristes.com
http://www.lyon2016daretodream.com/
http://www.lyon2016daretodream.com
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ανάμεσά τους : στιγμές ομαδικής ζωής, σε κατασκηνώσεις, ημέρες του Πάσχα, εκδρομές, πορείες, ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, μαθήματα κ.λπ. Δύο σημεία αναφοράς για τη Μαριανή ποιμαντική των νέων της Επαρχίας 

L’Hermitage,  ειδικότερα στην Καταλονία, ως κινητήριες δυνάμεις πολλών σχεδίων και δραστηριοτήτων με παιδιά και 

νέους στους κόλπους των Μαριανών προσκόπων, ενώσεων « Ανοικτό χέρι – ανοικτή καρδιά» («Main ouverte-cœur 

ouvert ») και άλλων ποιμαντικών δράσεων κοντά στα παιδιά και στους νέους.   

 

 
 

Τι ; 
Οι δράσεις που θα υποβληθούν πρέπει να αποτελούν σχέδια ποιμαντικής με παιδιά και νέους και Μαριανά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, δηλαδή κάθε εκπαιδευτική και ποιμαντική παρέμβαση κοντά στα παιδιά και στους νέους 

κατά τον χρόνο της ψυχαγωγίας, σε σύνδεσμο με τα εκπαιδευτικά και τα κοινωνικά Έργα της Μαριανής Επαρχίας 

L’Hermitage. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια δραστηριότητα συγκεκριμένη ή πιο μακροπρόθεσμη.  

 

Ποιος ; 
Τα σχέδια δράσης πρέπει να προτείνονται και να υλοποιούνται από νέους 18 έως 25 ετών σε επαφή με τα 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά Έργα ή τα κινήματα των Μαριανών νέων της Επαρχίας L’Hermitage. 

 

Πώς ; 
 Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν πρέπει να είναι ανέκδοτες και δεν είναι δυνατόν να έχουν λάβει κάποιο άλλο 

βραβείο ή να έχουν παρουσιασθεί σε άλλο διαγωνισμό.  

 Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. 

 Γλώσσα των εργασιών είναι τα αγγλικά, τα καταλανικά, τα γαλλικά, τα ουγγρικά ή τα ελληνικά.  

 Τα πρωτότυπα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 φύλλα. Θα υποβληθούν με μορφή pdf. Η  γραμματοσειρά θα 

είναι Arial 12, με μεσοδιάστημα 1,5. 

 Είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικού υλικού. 

 Η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας web maristes.eu. 

 Θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο συμμετοχής, όπου θα φαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:   

1. Τίτλος της εργασίας. 

2. Στοιχεία των συμμετεχόντων ( επώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα ή των 

συγγραφέων).  

3. Στοιχεία της ομάδας, ένωσης κ.λπ. ή του Μαριανού Έργου.  

 

Πότε ; 
Η προθεσμία απονομής του βραβείου είναι η 15η Μαΐου 2016.  

 

Ποιο ποσό ; 
Το χρηματικό ποσό του βραβείου είναι : 

1° : 1 500 €  

2ο  : 1 000 € 

3ο : 500 € 

Η κριτική επιτροπή μπορεί να απονείμει 4 επαίνους με χρηματικό ποσό 500 € ανά έπαινο.  

Το βραβείο μπορεί να απονεμηθεί στο σύνολο ή στο σχέδιο που υποβλήθηκε. Το άτομο ή η ομάδα που κατακτά το 

βραβείο θα λάβει σχετικό δίπλωμα.  

 

Τελική απόφαση 
Η απόφαση θα δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου 2016.  

 

Δημοσίευση των εργασιών  
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα σχέδια δράσης που έχουν υποβληθεί στην 

ιστοσελίδα  web www.maristes.eu,, καθώς και να τα γνωστοποιήσει μέσω διαφόρων μέσων επικοινωνίας.  

 
 

http://www.maristes.eu/
http://www.maristes.eu/
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ΒΡΑΒΕΙΟ Jean-Baptiste Montagne 
Βραβείο παιδαγωγικής καινοτομίας και καλών πρακτικών – Επαρχίας L’Hermitage 

2015-16 

 
Τα Μαριανά έργα θα πρέπει να παρουσιάσουν μια καινοτόμο εκπαιδευτική εμπειρία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί 

ή πραγματοποιείται κατά την παρούσα χρονική περίοδο. 

Θα πρέπει οι προτάσεις να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν γενικότερα σε κάθε σχολείο του Μαριανού δικτύου της 

Επαρχίας L’Hermitage και να παρουσιάζουν την Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες των Μαριανών έργων. 

 

 

 

http://www.maristes.eu/

