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Pep Buetas 

Január 15-16-án a spanyolországi Guardamar del 

Segurában megrendezésre került az európai régió 

öt marista tartományának II. Missziós Tanácsi 

Közgyűlésére. 

 A közgyűlés jelszava a SZINERGIA, azaz a 

szoros együttműködés volt. Minden tartomány is-

mertette a folyamatban lévő projektjeit és kezde-

ményezéseit, és a résztvevők megpróbáltak közös 

pontokat találni annak érdekében, hogy 

meghatározzák a közös munka lehetőségeit. 

Konkrét javaslatok születtek a tanácsok tavaly Valla-

dolidban rendezett első közgyűlése által kiemelten 

fontosnak nyilvánított négy területen, amelyek a 

SZOLIDARITÁS, az IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ, az IN-

TÉZMÉNYI ARCULAT és az IDENTITÁS – VEZETÉS. 

 Az első három területen célszerűnek tűnt egy 

olyan átfogó keret meghatározása az európai régió 

számára, amely iránymutatást nyújt az egyes tarto-

mányok terveinek megvalósításához. Milyen fajta 

szolidaritást szeretnének? Milyen ifjúsági 

pasztorációt szeretnénk? Milyen értékeket akarunk 

átadni és milyen kommunikációs eszközökre van 

szükségünk? A negyedik területet illetően me-

gerősítésre került a missziós vezetőség számára tar-

tandó európai szintű képzés megvalósítása. Szintén 

felmerült az együttműködés lehetősége az egyének 

kísérése tekintetében különböző területeken, vala-

mint a marista misszió alapját képező karizmame-

gélés megosztásának szükségessége. 

 Az elkövetkező hónapokban számos 

munkacsoport és hálózat dolgozik majd azon, hogy 

válaszokat adjon ezekre a kihívásokra és egyéb kér-

désekre. Előrelépést kívánunk elérni az erőforrások 

egyszerűsítése és optimalizálása területén. 

 Az ún. „Marista Európa” létrehozása olyan 

tanulási út, amelynek első hivatalos lépéseit 2015 

júliusában „A kormányzás és ösztönzés új modelljei” 

című, intézményi szinten szorgalmazott projekttel 

foglalkozó római találkozón tettük meg. 

 Az azóta eltelt időben jelentős lépések szü-

lettek, mint például az Európai Missziós Tanács 

létrejötte vagy egy kizárólag a technikai titkárságért 

felelős személy kinevezése. 

 A tanácsokban részt vevők nézőpontjának kis-

zélesítése és a közös célok kijelölése érdekében tör-

ténő együttes munka eredményei már most 

megmutatkoznak. Ezenkívül egymás kölcsönös, sze-

mélyes és intézményes megismerése szintén 

előmozdítja az egyes tartományok helyzetének tis-

zteletben tartását, amely alapvető jelentőségű ah-

hoz, hogy a sokféleségből építkezni tudjunk. 
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Pau Tristany testvér

Január 15. és 19. között Rómában első ízben került 

megrendezésre a Nemzetközi Marista Szolidaritási 

Hálózat Első Közgyűlése, amelyen 22 országból 

mintegy ötven (világi és szerzetes) marista testvér 

vett részt az FMSI (Fondacione Marista per la Soli-

daretá Internacionale – Nemzetközi Szolidaritásért 

Marista Alapítvány) szervezésében annak érdeké-

ben, hogy lefektessék az egész intézményre kiterje-

dő lehetséges marista szolidaritási hálózat intéz-

ményi alapjait. A hálózat a főkáptalan iránymutatá-

sai alapján kíván működni egy globális nagy család 

keretében, hogy kapcsolatokat alakítson ki szolida-

ritási szervezeteink között. 

 A rendkívül intenzív ötnapos rendezvény so-

rán megismertük egymást és közösen próbáltuk 

megálmodni a nemzetközi hálózatot. Az első napok 

elsősorban ismerkedéssel és műhelyfoglalkozások-

kal teltek és a szolidaritás témájához kapcsolódó 

előadásokat hallhattunk (például adományszerve-

zés, fejlesztés stb.). 

Az utolsó napokban megpróbáltuk kialakítani a há-

lózat gerincét és felépítését és elkészítettünk egy 

alapító okiratot és stratégiai tervet dolgoztunk ki a 

prioritások meghatározására. A végleges dokumen-

tum meghatározta a hálózat céljait. A közgyűlés egy 

koordinációs munkacsoport felállítására tett javasla-

tot, amelyet most a tartományoknak kell jóváhagy-

niuk. 

 Reméljük, hogy az energiának és lendületnek 

köszönhetően a közgyűlés mindannyiunknak segít-

séget nyújt, hogy megvalósítsuk a kezdeményezést, 

amely nem csak a marista missziónak, hanem min-

denkinek segíthet. 
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A franciaországi Notre-Dame de l'Hermitage ren-

dház adott otthont az I. Ifjúsági és Hivatáspasztorá-

ciós Európai Közgyűlésnek a régiót alkotó öt tarto-

mány részvételével. A november 26. és december 

1. közötti esemény szervezője az Európai Pasztorá-

ciós és Hivatásgondozási Munkacsoport és a 

Főrendház Mai Testvérek Titkársága volt. 

 A közgyűlésen összesen 45-en vettek részt az 

öt európai tartományból. A találkozón 

lehetőségünk volt elgondolkodni a fiatalok 

szükségletein, az intézmény főkáptalant követő 

felhívásain és az egyház hozzájárulásain a püspöki 

szinódus előkészítő dokumentuma alapján. Min-

dezek alapján az európai marista testvériség 

légkörében és a globális testületté 

válással kapcsolatos meg-

győződéssel gondol-

kodtunk el a Marista Európa pasztorációs fellépé-

seinek területeiről és irányvonalairól. 

 Az egész hetet az ima, a testvériség és az 

ünneplés légköre hatotta át, így egy családnak 

érezhettünk magunkat, amely a fiatalok, 

szükségleteik, támogatásuk és a vilá-

gban lévő hivatásuk megta-

lálása felett őrködik.   

Xavi Gual testvér 
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Imma Amadeo 

200 közreműködő, köztük diákok és öregdiákok, 

szülők és tanárok, valamint a technikai stáb és a 

rendezés közreműködésével bemutatták a Toni To-

rrelles testvér által írt és Albert López Vivancos 

színész, író és rendező által rendezett „Veled Mar-

cellin” című musicalt. A darab a marista rend alapí-

tójának, Szent Marcellin Champagnat-nak La Vallá-

ban töltött első éveit mutatja be. 

 A január 13-i délelőtti és délutáni előadás 

közönsége elismerően nyilatkozott a résztvevők 

munkájáról, elkötelezettségéről és odaadásáról és 

egyhangúlag elismerte a művészek munkáját, így a 

bemutató fergeteges sikert aratott. Megindító, ün-

nepi és valódi összefogással készült előadást látha-

tott a közönség. Az egyes marista iskolák egy-egy 

jelenettel szerepeltek a darabban, a tör-

ténet vezérfonalának 

folytonosságát pedig a főszereplő színészek bizto-

sították. 

 A Toni Torrelles testvér szövegkönyve alapján 

készült, „egyszerű színpadképi megoldásokat alkal-

mazó” musical központi témája a gyermekek és a 

fiatalok védelme, amely a Champagnat által alapí-

tott maristák küldetésének lényege […] Meghívás 

Champagnat álmának folytatására. A musical 

színpadra állítása egyrészt pillantás a múltba, 

másrészt – például a Jean Baptiste Montagne 

ifjúságáról szóló jelenet – igen aktuális témát vet 

fel és korunk valóságát boncolgatja. 

 Az előadásokat Pere Ferré testvérnek, a 

L'Hermitage Tartományfőnök szavai vezették be, 

aki elismerte, hogy „Marcellin nagyon boldog len-

ne, ha látná, hogy ennyi fiatal veszi körül, bár ő ma-

ga soha nem szeretett főszereplő lenni”. 

 A „Veled, Marcellin” musical megírásának 

apropója a Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend 

alapításának tavalyi 200 éves évfordulójára való 

megemlékezés volt. A kétszáz éves évforduló alkal-

mából rendezett ünnepségsorozat Katalóniában a 

tanév végéig folytatódik. 

Ha szeretnétek újra meghallgatni vagy letölteni a 

dalokat, kattintsatok ide. 

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
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Christophe Schietse 

A marista misszió jövőbeli vezetőinek szóló, máso-

dik alkalommal megrendezett európai képzés 2016 

októberében kezdődött. Az öt európai marista tar-

tomány közül négyből érkező 19 résztvevő kezdte 

meg tanulmányait. A mi tartományunkat négyen 

képviselték: Amalia Szkoura Görögországból; Nagy 

Józsefné Magyarországról; Rogeli González Garrido 

Katalóniából és Julien Monghal Franciaországból. 

 A képzést az Európai Marista Konferencia 

(CEM) missziós munkacsoportja tartotta, amely 

később átalakult az Európai Marista Missziós Ta-

náccsá. A program célja, hogy egységes képzést 

biztosítson az egyes tartományokból érkezők 

számára és ellássa a misszió területén felmerülő 

feladatokat. A mostani ciklus öthetes képzésből áll. 

Az első héten a résztvevők a származási tarto-

mányukon kívül végeznek szociális munkát. A ta-

pasztalat rendkívül hasznos és lehetőséget nyújt új 

szituációk és más jellegű nevelési helyzetek megis-

merésére. Ahogy tartományunk egyik résztvevője 

fogalmazott: a törekvés, hogy „ott foglalkozzunk a 

fiatalokkal, ahol vannak” akkor nyer értelmet, ha 

átéljük ezt az intenzív és érzelmekkel teli tapaszta-

latot a legkiszolgáltatottabb gyerekek és fiatalok 

között, akik teljesen mások, mint akikkel isko-

láinkban foglalkozunk. 

 A második hetet a résztvevők együtt töltötték 

a l'Hermitage-ban, ahhol jobban megismerték 

egymást és kérdéseket tettek fel a vezetői szere-

pről, saját útjukról, majd személyesen elgon-

dolkodtak mindarról, ami a marista karizma és 

értékek kapcsán hatással van rájuk és szívük mé-

lyén megérinti őket. A harmadik hét a spa-

nyolországi Alcalá de Henaresben zajlott és olyan 

technikaibb jellegű témákra összpontosított, mint a 

menedzsment és a vezetés gazdasági szempontjai. 

A negyedik hét ismét a terepen zajlott: a résztvevők 

kis csoportokban töltöttek egy hetet a tartományi 

szervezet központjában annak érdekében, hogy me-

gismerkedjenek egy a sajátjuktól eltérő igazgatási 

egység működésével. A képzés utolsó hetére 2018 

novemberében kerül sor a római főrendházban és 

lehetőséget nyújt a különböző tartományokból 

érkező részvevőknek, hogy egyrészt jobban megis-

merjék az intézmény szervezetét és működését, 

másrészt, hogy átgondolják a marista misszió har-

madik évszázadának kihívásait és jelentőségét. 

 A Mária Iskolatestvérek Misszió európai 

közgyűlése januárban megerősítette a képzésnek 

ezt a módját, mivel tisztában van annak fon-

tosságával. Ezáltal megpróbálja kiszélesíteni tarto-

mányaink leendő missziós vezetőinek látókörét az 

egész földrészre kiterjedő, nemzetközi távlatokat 

adva és megerősíteni a szándékot a marista Eu-

rópához való tartozás érzésének kialakítására. Ez 

segítséget nyújt megérteni egy globális testülethez 

való tartozás érzésének szükségességét.  



 

7 

Christophe Schietse 

Január 30. és február 2. között került sor Notre Da-

me de l'Hermitage-ban a L'Hermitage Tartomány 

XIII. éves Nevelési Intézmények találkozójára (ROE-

Rencontre Œuvres Educatives). A tartomány neve-

lési és szociális intézményeiben dolgozó több mint 

130 résztvevő a Missziós Tanács által meghatáro-

zott témákat járta körbe, amelyeket különböző tar-

tományi és Katalóniából érkező munkacsoportok 

vezettek fel. A résztvevők hagyományos bemu-

tatkozását követően a találkozót Gabriel Villa-Real 

helyettes tartományfőnök testvér nyitotta meg, 

majd rátértek az első témára, a belső mélység me-

gélésére. A kísérés és szolidaritás mellett a belső 

mélység megélése a tartományi pasztoráció egyik 

fontos eleme. A ROE előkészítésével megbízott 

Missziós Tanács szándéka az volt, hogy felhívja a 

jelen levő résztvevők figyelmét a bensőség nevelés-

ben betöltött fontosságára. Ennek érdekében 

különböző műhelyfoglalkozások keretében 

lehetőség volt megtapasztalni a személyes belső 

mélység megélését. 

 A találkozó másik feladata szintén nagyon 

fontos volt: megismerni az intézmény XII. főkápta-

lani gyűlésének felhívásait és reagálni rájuk. A Ro-

sey-ba tett utazás és a marlhesi templom 

kriptájának meglátogatása lehetőséget nyújtott 

számunkra, hogy elsősorban a káptalanban helyet 

foglaló tartományi képviselőink tanúságtételei alap-

ján megismerjük a gyűlés kialakulását, munka-

módszerét és alapvető koncepcióját. Az elmúlt 

nyolc évben tett felhívások nem jelentenek álta-

lános recepteket, amelyek mindenki által és min-

denütt alkalmazhatók. Inkább a champagnat-i ma-

ristákhoz intézett kérdésekről és felhívásokról van 

szó, illetve meghívásról, hogy ezeket mindannyian 

tegyük magunkévá. Ennek keretében számos 

műhelyfoglalkozást rendeztek a találkozó résztve-

vői számára, amelyek a káptalan felhívásaival fo-

glalkoztak. A részvevők saját érdeklődésük és ritmu-

sok szerint bármilyen kötelezettség nélkül szabadon 

részt vehettek bármelyik műhelyfoglalkozáson. A 

foglalkozások arra hívták a részvevőket, hogy gon-

dolkozzanak el az egyes felhívásokon és tegyék ma-

gukévá azokat. Ez a személyes elmélyülésre szánt 

idő különösen értékes volt, hasonlóképpen a tarto-

mány iskolái és intézményei által bemutatott 

különböző igen magas színvonalú nevelési és peda-

gógiai projektekhez. 

 Végül a kötetlenebb összejövetelek kikapcso-

lódást nyújtó pillanatai és Isabelle Lobet-Piron 

felszólalása, amelyben Marcellin életéről mesélt, 

különösképpen hozzájárult a XIII. ROE sikeréhez. A 

találkozó az év egyik fontos eseménye volt a L'Her-

mitage Tartomány tevékenységeinek előmozdításá-

ban, amit Pere Ferré tartományi testvér is kiemelt a 

találkozót lezáró beszédében. 



 

8  

A L'Hermitage Marista Tartomány Missziós Tanácsa minden évben meghirdeti az újításokért és bevált gyakor-

latokért odaítélt Jean-Baptiste Montagne díjat, valamint a gyermek- és ifjúsági pasztorációs és szabadidős 

marista nevelésért járó Maine testvér és Felip 

testvér díjat. 

Ismét lehetőség nyílik rá, hogy a Francia-

országot, Katalóniát, Görögországot és 

Magyarországot magában foglaló tartomány 

egész nevelői közössége előtt mutassunk be 

különböző kezdeményezéseket, újításokat, 

elképzeléseket és gyakorlatokat. 

 Azt szeretnénk, ha a díj nem csak az 

újítás elismerése lenne, hanem lehetőséget 

biztosítana nevelési tevékenységeink gyakor-

latainak bemutatására is. Természetesnek 

tűnik, hogy megosszuk egymással a „bevált 

gyakorlatokat”, azaz azokat a módszereket, 

amelyek figyelembe veszik az általunk közve-

títeni kívánt értékeket, fiataljaink helyzetét és 

a világ jelenlegi állapotát. Pontosan ez járt 

Marcellin Champagnat atya fejében is, miután 

Les Palais-ben meglátogatta a Montagne csa-

ládot: „Mit tudnék tenni ezekért a falusi fiata-

lokért?” Ezért felkérünk minden vezetőt, hogy 

ösztönözzék mindazoknak a részvételét, akik 

megosztásra érdemes tapasztalatokkal ren-

delkeznek. Számukra pedig az esemény egyedi 

és konkrét lehetőség lesz arra, hogy megéljék 

és átgondolják nevelési tevékenységeik mé-

lyebb vonatkozásait. 

 A korábbi évekhez hasonlóan három fő 

díj kerül kiosztásra és a zsűri összesen hét 

különdíjat ítélhet oda. A részvétellel és a díjjal 

kapcsolatos további információk a 

www.maristes.eu honlapon találhatók. 

A projekteket 2018. május 11-ig kell benyújta-

ni. Sok sikert kívánunk mindenkinek! 

Pau Tristany testvér 

http://www.maristes.eu
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A Pápai Gergely Egyetem a Cisneros Bíboros Egyete-

mi Központtal karöltve képzést szervez „Kiskorúak 

védelme – védelem a gyermekek szexuális zaklatása 

ellen” címmel. 

A kurzus igen érdekes és gazdag anyagának kiindu-

lópontját a gyermekek megkérdőjelezhetetlen jogai 

jelentik. A képzés a megfelelő bánásmód (a bántal-

mazáson túlmutató, tágabb értelmezést adó) defi-

niálásával és a nem megfelelő védelem 

meghatározásával kezdődik. A nevelésnek mint a 

gyermekkorral kapcsolatos egyik fogalomnak a fon-

tossága a történelem során sokat változott ha-

sonlóan a szexualitással, bántalmazással és véde-

lemmel kapcsolatos eltérő társadalmi 

érzékenységhez. 

 A nevelés és a bántalmazás közötti kapcsolat 

megragadásával láthatóvá válik, hogy az előbbi fo-

galom hogyan árnyalhatja az utóbbi 

meghatározását. Az azonban vitathatatlan, hogy a 

bántalmazás bizalommal, hatalommal és szexua-

litással való visszaélést jelent. E három pont 

figyelembevételével egy kiskorúval fenntartott vis-

zony soha nem alapulhat a kiskorú beleegyezésén, 

mert a feltételek mindig egyenlőtlenek. 

 Meghatároztuk a kockázati és védelmi 

tényezőket. Ismételten megállapítottuk a kiskorúak 

szerepválla-

lásának fon-

tosságát, mert 

csak ez által, 

illetve az oda-

figyelő és meg-

felelően 

érzékeny 

felnőttek támo-

gatásával tu-

Marina Gual 

 

dunk szert tenni a védelem legjobb eszközére. 

Felnőttként és nevelőkként képesnek kell lennünk 

érzékelni a kiskorúak által küldött jelzéseket. Tuda-

tosítanunk kell, hogy a kiskorúak szexuális bántal-

mazása az egyik legsúlyosabb trauma, amelyet a 

gyermekek átélhetnek. 

 A képzés ezenkívül támpontokat ad annak a 

megértéséhez, hogy mi visz rá egy felnőttet arra, 

hogy kiskorúakat bántalmazzon és hogy a gyer-

mekek miért nem tudnak kitörni a bántalmazás 

csapdájából. 

 A képzési program további megvitatásra váró 

témákat is kínál. Meg kell vizsgálnunk a családon 

belüli erőszakot, valamint a média és a pornográfia 

szerepét. 

 A képzés kiváló lehetőség arra, hogy elgon-

dolkodjunk a témáról, együttérzőbbé váljunk a bán-

talmazást elszenvedő gyermekekkel és tudatosan 

felülvizsgáljuk a kiskorúak védelme, fokozottabb 

szerepvállalása és az ellenük irányuló bántalmazás 

megelőzése céljából nyújtott oktatást. 

 Nevelőként vajon kulcsszerepet játszunk-e a 

gyermekek életében a védelem tekintetében? 

Jólétük és biztonságuk rajtunk is múlik.  
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Dimitris Patokos, Philippe Fournarakis 

kilátásokat és kihívásokat, amelyekkel az nevelés-

nek a elkövetkező években szembe kell néznie. A 

kongresszus munkája négy szempont köré csopor-

tosult: a) a keresztény pedagógia: jelenlegi helyzet, 

valamint jövőbeli kilátások és kihívások; b) a maris-

ta pedagógia és fejlődése az évek során; c) mai pe-

dagógiai irányzatok; d) a nevelés mint a társadalom 

jövőbeli átalakításának tényezője. Az athéni peda-

gógustársadalom több mint 400 képviselőjének 

részvétele a kétnapos kongresszuson jól jelzi a 

gyermekek és fiatalok nevelésében érintettek szán-

dékát, hogy válaszokat találjanak a változó világban 

zajló nevelés jelenlegi és jövőbeli kérdéseire és pro-

blémáira. 

 Lluís Serra testvér, a barcelonai teológiai kar 

professzora, beszédében hangsúlyozta a marista 

pedagógia elveit és alapértékeit. Rendkívül fontos 

volt a görög (rendi és világi) Maristák számára, hogy 

egy a vallásos életben és katalóniai egyetemi okta-

tói munkája során szerzett hatalmas tapasztalattal 

rendelkező marista testvér ismertethette a maris-

ta pedagógia irányvonalait és jövőbeli ki-

látásait. 

 A kiemelkedő 

egyházi és 

A Marista Rend kétszázadik évfordulójával kapcso-

latos ünnepségek keretében 2018. január 19-20-án 

a két görögországi marista iskolában megren-

dezésre került az a pedagógiai kongresszus, amely-

nek fő témája az „értékek, gyakorlati módszerek és 

kilátások a jövő iskolája számára” volt. A kon-

gresszus célja az volt, hogy elgondolkodjunk a gyer-

mekeknek és fiataloknak kínált marista nevelésről, 

ösztönözzük az eszmecserét és a bevált 

gyakorlati tanulási módszerek cse-

réjét, továbbá 

meghatározzuk a 
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egyetemi személyiségek részvételével rendezett két 

kerekasztal-beszélgetés központi témája a keres-

ztény nevelés fontossága és a tanároknak a gyer-

mekek és fiatalok nevelésében vállalt felelőssége 

volt. Az eredményes vitában részt vett Mons. Evan-

gelosz Protopapadakisz athéni katolikus érsek; 

Mons. Gavril, a Néa Ionia-i Egyházmegye ortodox 

püspöke; Mariosz Beszgosz, az Athéni Egyetem Te-

ológiai Karának korábbi dékánja; Evangelosz Proto-

papadakisz, az Athéni Egyetem Filozófia, Pedagógia 

és Pszichológia Karának alkalmazott erkölcstan 

előadója; Iszmini Kriari, az Athéni Panteiosz 

Egyetem rektora; Marie-Zoi 

Fountopoulou, az Athéni Egye-

tem Filozófia, Pedagógia és Pszi-

chológia Karának elnökasszonya; 

Georgesz Szpanosz, az Athéni 

Egyetem tiszteletbeli pedagógia-

professzora és Luc Cukalisz, az 

Európai és Külpolitikai Hellén 

Alapítvány (ELIAMEP) elnöke és 

a Párizsi Egyetem Politikatu-

dományi Kara és a College of Eu-

rope docense. 

 Végül a kongresszus 

keretében egy időben zajló öt 

szekcióülésen bemutatásra 

kerül négy, a görög oktatásban 

már régóta alkalmazott elismert 

pedagógiai módszer, valamint egy 

alternatív pedagógiai megközelítés. 

Ezáltal lehetőség nyílt megismerni 

és megosztani olyan bevált gyakorla-

tokat, mint a La Salle, a Freinet, a 

Montessori, a Hill iskola és a differenciált oktatás. 

Mindezen módszerek hozzájárulhatnak a tanítás és 

a mai pedagógiai misszió színvonalának javításához. 

 A görögországi marista missziót a tanulás 

célkitűzése, valamint a különböző – régi és új – pe-

dagógiai módszerek alkalmazása jellemzi, amelyek 

gazdagítják az ismereteket és a tapasztalatokat, 

szélesítik látókörünket és alkalmat adnak a szeretet 

és szellemiség értékein alapuló átfogó tanmenet 

átgondolására.  
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Mi, a Marista Testvérek Főkáptalani Gyűlésének , az Intézmény legfőbb irányító 

testületének küldöttei csatlakozunk Ferenc pápához és a Nemzetközi Szer-

vezetekhez, akik segítik és megvédik a gyermekek jogait és elítélik a gyermekek és 

fiatalok ellen irányuló bármilyen érzelmi, fizikai és szexuális visszaélést.  

Mélységesen sajnáljuk  a marista intézmények egyes tagjai által az áldozatoknak okozott kínt és szenvedést. 

A bocsánatukat kérjük az ezen cselekedetek által Önöknek okozott sebekért. Tudjuk, hogy életüket tönkre-

tették, s hogy ez szenvedést okozott családjaiknak és szeretteiknek is.  

Ezek a visszaélések teljességgel ellentétesek marista értékeinkkel, és magát az Intézményünket is érintik. A 

gyermekekkel szemben elkövetett mindenféle visszaélés alapítónk, Szent Marcellin Champagnat nemes 

eszméinek elárulása.  

Mandátumának végéhez érkező rendfőnökünk, Emili Turú  testvér a 22. Főkáptalani Gyűlésen tartott bes-

zédében a következőket mondta :  

«Egy olyan Intézménynek, mint a miénk, amelynek  meg kellett volna védenie a gyermekeket min-

denféle visszaéléstől, s ezt a vállalását egyértelműen nem teljesítette irányukba.  Talán találhatnánk 

magyarázatokat, amelyek segítenének megérteni, hogy szexuális visszaélések hogyan történhettek 

meg egyes intézményeinben. De egyetlen magyarázat sem szolgálhat igazolásul olyan tettekre, 

amelyeknek soha nem lett volna szabad megtörténniük.  

Az áldozatok puszta létezése állandó figyelmeztetés arra, hogy nem teljesítettük vállalásunkat úgy 

mint Intézmény. És ha ez megtörtént a múltban, semmiképpen sem fordulhat elő újra.» 

Támogatjuk a Marista Intézményünkben az elmúlt évek során megvalósult munkát, hogy védje gyer-

mekeinket az állami és egyházi iskolákban, intézetekben, hogy a marista világ valamennyi régiójában alkal-

mazzák a Gyermekek Védelméről szóló törvényeket, és hogy olyan képzéseket szervezzünk, amelyek segíte-

nek elkerülni, hogy újabb visszaélés következhessen be intézményeinkben.  

Amikor Főkáptalani Gyűlésünket berekesztjük, kötelezzük magunkat arra, hogy mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy  a Marista Intézmény minden szinten illeszkedjék a gyermekek védelmében született leg-

magasabb szintű normákhoz azért, hogy intézményeink biztonságosak legyenek és a gyermekek érdekeit 

szolgálják. 

A 22. Főkáptalani Gyűlés küldöttei  

2017. október 20. péntek  

 

 


