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Jordi Vicente 

A belső  

elmélyülést 

szolgáló 

„Merj 

nézni!”  

elnevezésű projekt annak a közös gondolkodásnak a 

gyümölcse, amelyet a közösségi vezetők a 

pasztorációs csoportban és a marista hálózat 

különböző találkozóin az évek során végeztek. A 

projekt ezért konkrét pasztorációs és nevelési 

választ jelent a mai társadalom kihívásaira. A 

bennünket körülvevő társadalom – a benne rejlő 

valamennyi lehetőség mellett – a rendkívüli mé-

rtékű összekapcsolódás, az azonnaliság és az 

összetettség kockázatai alapján is meghatározható. 

Olyan környezetben élünk, ahol nem könnyű a dol-

gok mélyére ásni, ugyanakkor alapvető szükségét 

érezzük, hogy megtaláljuk életünk értelmét. 

A „Merj nézni!” projekt alapvető módon járul hozzá 

a nevelési tevékenységhez. A keretdokumentum 

elméleti szinten meghatározza a projekt tartalmát 

és célját, a 

képzési  

terület pedig 

gyakorlati 

szempontból 

vezeti be a nevelőket a belső világ felfedezésének, 

mint pozitív folyamatnak a módszereibe, ami sze-

mélyként őket magukat is érinti. Végül az oktatási 

intézményeknél a lelki készségek kialakítása 

érdekében meghatározó lépésként fontos kiemelni 

azt a pedagógiai keretet, amely keresztirányúan 

konkrétan meghatározza, hogy „hogyan” menjen 

végbe a belső világ nevelése az egyes nevelési 

szakaszokban és ez a helyi keret igazodik a konkrét 

helyzethez. A cél a változást elősegítő olyan projekt 

végrehajtása, amely segítséget nyújt a lelki gondo-

zással foglalkozó nevelési intézményeknek. Tudatá-

ban vagyunk annak, hogy a leghosszabb út az em-

berek szívéhez vezet. 
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Anna Badia

A 2017-2018-as tanévtől kezdve útjára indult a 

LʹHermitage tartomány Marista Szolidaritási és 

Önkéntességi Hálózata. Rendünk alapítója, Marce-

llin Champagnat a kezdetektől fogva irány-

mutatásokat adott annak érdekében, hogy a glo-

bális szolidaritás jelen legyen nevelési in-

tézményeinkben és meghatározta a célt, hogy „jó 

keresztényeket és jó polgárokat kell nevelni”. Ez az 

oka annak, hogy tartományi szinten koordináció 

jött létre annak érdekében, hogy a tartományban 

zajló önkéntes és szolidaritási tevékenységeket 

össze lehessen hangolni és ki lehessen szélesíteni. 

A franciaországi, görögországi, magyar és katalán 

maristák képviselői idén azért rendeztek találkozót, 

hogy a L'Hermitage tartományban élő minden ma-

rista, aki szeretné, ennek a hálózatnak a révén me-

gtapasztalhassa a szolidaritást helyi, tartományi és 

nemzetközi szinten. Azt szeretnénk, hogy a szoli-

daritás evangéliumi értéke kibővülhessen az 

önkéntesség lehetőségeivel és szeret-

nénk segítséget nyújtani azokat, 

akik úgy döntenek, hogy 

részt vesznek ebben a 

folyamatban. A 

maristák 

elkötelezettek, hogy a szolidaritás, a szolgálat és az 

elkötelezettség értékei jegyében neveljék az embe-

reket, akik képesek lesznek kritikus szemmel nézni a 

minket körülvevő valóságot és más, tőlünk távo-

labbi közösségek helyzetét. Ennek egyik módja az 

önkéntesség, amely lehetővé teszi a miénktől eltérő 

különböző körülmények megtapasztalását. Remé-

ljük, hogy a tartományi szolidaritási 

koordináció segítségével még 

többen vesznek majd részt a 

különböző önkéntességi 

tevékenységekben.  
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Pau Tristany testvér 

Néhány hete megújult a www.maristes.eu honlap, 

mert egyrészt új arculatot akartunk kölcsönözni az 

oldalnak, másrészt végre sikerült minden tartalmat 

feltennünk a spanyolon kívül a tartomány mind a 

négy nyelvén. A honlapot az eddigi megközelítés 

megtartásával akartuk megújítani, ugyanakkor új 

arculatot akartunk kialakítani egyértelműbb, jobban 

elrendezett és hozzáférhetőbb tartalmakkal. A hon-

lap mostantól nem tartalmaz információkat a tarto-

mány mindennapjairól (mert erre más tájékoztatási 

csatornáink vannak), sem az egyes nevelési in-

tézmények tevékenységeiről vagy a tartományi ese-

ményekről készült fényképeket. A honlap célja 

állandóbb tartalmak megjelenítése általában a tar-

tomány missziójával kapcsolatos információkkal, 

beleértve a missziót, a     küldetést és az 

értékeket, a tarto-

mányi dokumentumokat, a lelki mottóval kapcsola-

tos információkat, a Díktyo című folyóirat legutóbbi 

számait, a közös tartományi projekteket, valamint 

a tartomány egyes országaiban működő missziós 

szervek internetes linkjeit. A honlapon megtalálha-

tók egyéb linkek is, például a Jean-Baptiste Mon-

tagne díjjal vagy a Maine és Fülöp testvérek díjjal 

kapcsolatos javaslatok benyújtásával kapcsolatos 

adatbázis. 

Reméljük, hogy a honlap megtekintése erősíteni 

fogja a nemzetközi tartományi érzést és segítséget 

nyújt abban, hogy hálózatként dolgozzunk együtt 

és jobban összehangoljuk a tevékenységeinket. 
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Manel Martín testvér 

Évek óta rendelkezünk egy lelki ösztönzést nyújtó 

eszközzel, amely közös minden nevelési in-

tézményünkben. Ez az éves mottó, amely minden 

évben más és más. Az idei tanév mottója 

„Mozdulj!” volt, aminek jegyében az év során 

számos tevékenységet szerveztünk in-

tézményeinkben. 

De vajon hogyan választjuk ki az egyes mottókat? A 

tanév során találkozót szerveznek a Spanyolország-

ban képviselettel rendelkező tartományok 

különböző nevelési és pasztorációs koordinátorai 

számára és miután a munkacsoportok ismertették 

javaslataikat, szavazással választják ki a következő 

tanév mottóját. 

Meg kell jegyeznünk, 

hogy a következő 

év mottóját 

már ki is 

választották és jelenleg zajlik az ehhez kapcsolódó 

anyagok – plakát, ének, didaktikai útmutató stb. – 

kidolgozása, hogy az év elején be tudjuk mutatni 

minden marista nevelési központnak. 

A mottót ezután ismertetik az egyes tartományok 

különböző nyelvein. Esetünkben a L'Heritage Tarto-

mányban a mottó katalánul „CANVIA!”, franciául 

„CHANGE !”, görögül „Άλλαξε!” és magyarul 

„VÁLTOZZ!”. 

Biztosak vagyunk benne, 

hogy a mottó ösztönzést 

nyújt, hogy lelkesen vágjunk 

neki az új tanév kihívásai-

nak.  
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Pau Tristany testvér 

25 pályázat érkezett a Jean-Baptiste Montagne Díjra és 2 a Maine és Felip testvérek Díjra. Köszönet min-
denkinek, aki velünk megosztotta tapasztalatát. 

Íme a jutalmazott munkák: 

Jean-Baptiste Montagne  Díj   

 Cím Szezők Intézmény Link 

1. EMO 
Salomé Petit Boyero, Iolanda Vila 

Figareda, Estel Masmiquel Prunés 
Maristes Girona 

Abstract 

Dolgozat 

2. Poject Hand-i Marie Godard St Laurent la Paix N.D., Lagny s/Marne 
Abstract 

Dolgozat 

3. Fem Xarxa 
Vicenç Medina, José Manuel Bernal, 

Manolo López, Albert Cocera 
Maristes Valldemia, Mataró 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Gamificació Marta Sanz, Quique Vergara Maristes Champagnat, Badalona 
Abstract 

Dolgozat 

Különdíj 

Literature through 

Performing Arts 

lenses: an Holistic 

Educational Tool 

Μανιάτης Νικόλαος ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ 
Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Connecta't Rut Aranda, Eva Morros Maristes Sants-Les Corts, Barcelona 
Abstract 

Dolgozat 

Különdíj 
Moments creatius en 

família 

Margarida Cuerva Riba, Clàudia 

Bravin Malpassi 
Maristes Igualada 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Implica't Pere Pifarré Vidal Maristes Montserrat, Lleida 
Abstract 

Dolgozat 

Különdíj La Classe Gutemberg 
Marie-Dominique Delmas, Christine 

Meyvaert  
St Joseph, Matzenheim  

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Maristes Runners Varthalitis Lakis 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Moodle Παππά Βασιλική 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Dolgozat 

  Maine és Felip testvérek Díj 

 Cím Szerzők Intézmény Link 

1. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 

Fournarakis Philippos, Koutsovitis 

Paul 

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj S.A.P. Axel Cols, Núria Diago Agrupament Escolta Champagnat 
Abstract 

Dolgozat 

http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-EMO.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Porjecte-EMO.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Hand-i.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet_-Hand-i.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/0.-ABSTRACT-fem-Xarxa.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/1.-TREBALL-fem-xarxa.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-Gamificacio.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Treball-Gamificacio.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Literature-through-Performing-Arts.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet-Literarture-through-.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract_Connectat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projecte-Connectat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/family-creative-moments.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/MOMENTS-CREATIUS-EN-FAMILIA.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/5-Abstract-IMPLICAT.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/1-Treball-Implicat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-La-classe-GUTEMBERG-ou.docx
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet-La-classe-Gutenbergmmemeyvaert.pptx
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Prix-Montagne-Maristes-Runners.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-moodle.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Project-Moodle-.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Fournarakis.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Project-Fournarakis.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract_SAP.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Treball-S.A.P.pdf
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Núria Campi 

Március 29. és április 1. között közel 300 fiatal vett 

részt a katalóniai Monestir de les Avellanes rend-

házban rendezett találkozón, hogy megünnepeljék 

a Nagyhetet. Az idei év mottója, „Meghatódva Jé-

zussal” arra hívott bennünket, hogy mélyedjünk el 

mindabban, ami életünkben ösztönöz (mou) és me-

gindít (conmou) minket. Jézust megindították az 

emberek és helyzetük. A nagyhéti ünnepen részt 

vevő fiatalok Hozzá akartak csatlakozni, ahogy áté-

rezzék passióját. A többiekkel való találkozás, a ter-

mészet, a csoport, az ünnep és a különböző 

műhelyfoglalkozások kulcsfontosságúak voltak az 

esemény valódi átéléséhez. 

A különböző korlátok és kétségek ellenére 

meghívásunk arra szól, hogy köteleződjünk el 

környezetünk valósága iránt. A közösség felfe-

dezése alapvető részét képezte az idei Nagyhétnek. 

Így az együtt töltött megható és megindító napok 

után mindannyian új látásmóddal és érzelmekkel 

telve tértünk vissza mindennapi teendőinkhez. Bár-

csak a Nagyhét erőt adna ahhoz, hogy mindennapi 

tevékenységeink során változásokat tudjunk elérni!   
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Április 11-12-én került sor a lyoni L’Hermitage tar-

tományi rendházban a Marista Európa Missziós Ta-

nácsának éves gyűlésére Mark OMEDE testvér, a 

Rend Missziós Titkárságának képviselője részvéte-

lével. A találkozón, amely tudományos és testvéri 

légkörben zajlott, a Tanács tagjai folytatták a 

megbeszéléseket az Európai Stratégiai Terv missziós 

területen történő konkretizálásáról. A Tanács ismét 

megvizsgálta és pontosította a januárban a spa-

nyolországi Guardamar del Segurában megren-

dezett Marista Európa Missziós Tanácsok által kie-

melt szempontokat. Az ifjúsági és hivatásgondozási 

pasztoráció, az intézményi arculat, a szolidaritás, a 

karizma iránti elkötelezettség és a vezetés területei-

re vonatkozó cselekvési terveket a Marista Európa 

Kongresszus következő ülésén ismertetik. 

Christophe Schietse 

A Tanács egyik célkitűzése a Marista Európához tar-

tozás érzésének hangsúlyozása és az öt európai ma-

rista tartomány közös munkájának előmozdítása 

volt, különösen ügyelve arra, hogy ne kettőzzük 

meg a már meglévő kezdeményezéseket, mivel 

gyakran elég egy-egy ilyen kezdeményezést 

példának tekinteni és hozzáigazítani a tartományok 

sokszínűségéhez. Ezt a sokszínűséget értéknek, nem 

pedig akadálynak kell tekinteni. Ebben a tekin-

tetben a Missziós Tanács szoros együttműködésben 

dolgozik a Spanyol Marista Konferenciával (CME), 

amelynek igazgatója, Andreu P. Sánchez testvér 

részt vesz a tanács megbeszélésein és ta-

nácskozásain. A Tanács munkájáról rendszeresen be 

fogunk számolni. 
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Marta Portas 

megközelítések. Az „új kezdet” már folyamatban 

van! Összességében véve a képzést ajándékként 

éltük meg, amely segített megerősíteni nevelői hi-

vatásunkban és abban a meggyőződésben, hogy 

ahhoz, hogy nevelni tudjunk, szeretni kell. 

Április 15. és 20. között mintegy 20 marista nevelő 

vett részt Notre Dame de l’Hermitage-ban a maris-

ta evangelizációs misszió képzésén. A részvevők 

Katalóniából, Franciaországból, Görögországból és 

Magyarországról érkeztek. A képzésen alkalmunk 

volt többek között betekinteni a marista misszió 

kezdeteibe, azon a 

tájon járni, ahol Mar-

cellin élt, betekintést 

nyerni a tartomány 

marista vonatkozásai-

ba, megerősíteni a 

hálózati összetartozás 

érzését, megis-

merkedni a XXI. 

Főkáptalani Gyűlés 

felhívásaival, beszél-

getni a rendfőnökkel 

és megismerni a 

l’Hermitage-i 

közösséget. Az él-

mények és a ta-

lálkozások hoz-

zásegítettek ahhoz, 

hogy tudatosuljon 

bennünk a mai gyer-

mekek és fiatalok 

helyzete és a válto-

záshoz szükséges ren-

delkezésünkre álló 
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Magyarország 

Champagnat él Magyarországon 

A három magyarországi marista intézmény 

a június első vasárnapján rendezett 

nemzetközi gyermeknappal együtt ünne-

pelte Szent Marcellin Champagnat napját. A 

két karcagi Marista TIP Nyitott Ház Tanoda 

és az esztergomi „A Mi Házunk” marista 

közösségi ház június 2-án vasárnap renge-

teg játékos tevékenységgel emlékezett meg 

az eseményről, köztük szabadtéri 

játékokkal, sorversenyekkel, fürdéssel a vízi 

vidámparkban és közös ebéddel. A karcagi 

Szent Pál Marista Általános Iskolában június 

6-án reggeli imával kezdtük a napot, majd 

évfolyamonként különböző te-

vékenységekkel folytattuk, mint 

lovaskocsizás, lombkorona sétány bejárása 

stb. 

Minden intézményünk örömmel számolt 

be róla, hogy Champagnat ka-

rizmája a mai napig él 

Magyarországon.  
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Franciaország 

Els A francia hálózat marista intézményei, ahogy világszerte mindenhol máshol, június 6-a környékén a 

Szent Marcellin Champagnat-nap megünneplésével emlékeztek meg arról, hogy a maristák családjához 

tartoznak. Nem voltak híján ötleteknek, hogy ezt a napot ünneppé, az együttlét napjává és mindenekelőtt 

olyan alkalommá változtassák, amikor meg tudjuk osztani egymással alapítónk értékeit. Megemlíthetjük 

például a marseille-i gimnázium diákjainak, a Franciaországi Marista Fiatalok Egyesülete (AJMF) 

tagjainak kezdeményezését, akik búcsút rendeztek, melynek bevételével hozzájárulnak a 

Magyarországgal való szolidaritási projekthez. Szintén ki kell emelnünk egyrészt a Szent 

Marcellin kalácsot, a mulhouse-i konyhafőnök alkotását, amely jó ürügyet jelentett 

egy közös uzsonnára a nevelő testülettel, másrészt a három marista értéket 

jelképező ibolya ízű cukorkák kiosztását. Szólnunk kell egy további 

kezdeményezésről is, a marlhes-i iskola kirándulásáról a körülbelül 

200 kilométerre levő Rosey településre vagy a Le Cheylard-

ban tartott eukarisztikus ünnepségről. Ezek a szép ese-

mények bizonyítják intézményeink kreativitását és 

alapítónk személye iránti érdeklődését, és 

egyértelműen mutatják Champagnat 

atya üzenetének és megérzésének 

időszerűségét. 
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Katalónia 

A Champagnat-nap me-

gélése örömben 

Ünnepségek, imák, színdarabok, ze-

ne, kézműves foglalkozások, jelmezek, 

tehetségkutató versenyek, bábelőadások… 

Így ünnepelték iskoláink és szociális in-

tézményeink június 6-án Szent Marcellin napját. Vol-

tak, akiket még egy igazi Marcellin is meglátogatott 

és mesélt a gyerekeknek azokról az értékekről, 

amelyek az általa alapított rend létrejötte után 200 

évvel is érvényesek. 

Ezek az értékek magunkban foglalják a jelenlétet, 

a munka szeretetét, az egyszerűséget, a családi 

és testvéri légkört és a legkiszolgáltatottabbak 

iránti szeretetet Mária, a mi Jó Anyánk, irány-

mutatásával. 

Szent Marcellin-napi üzenetében rendfőnökünk 

Ernesto Sánchez testvér elmondta, hogy 

„mindannyiunknak, Champagnat atya maris-

táinak, hozzá hasonlóan figyelmes szemmel 

kell járnunk a világban és együttérzőnek 

kell lennünk. Mária, Jó Anyánk, ad-

jon ihletet és kísérjen minket 

ebben a küldetésben, 

ahogy velük is tette”. 
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Görögország 

A görögországi maristák és Szent Marcellin Champagnat emlékének 

tisztelete 

A görögországi maristák mint minden évben idén is különböző 

ünnepségeket és eseményeket szerveztek Szent Marcellin Cham-

pagnat tiszteletére. 2018. június 6-án, szerdán szentmisét tar-

tottak a két görögországi marista iskolában, Athénban és Nea 

Szmirniben, amelyen részt vett az általános iskola minden katoli-

kus diákja. Délután a kalithéai Angyali Üdvözlet Katolikus Tem-

plomban tartottak szentmisét, amelyet a cselekvő marista ifjúság 

szervezett, és amelyen részt vettek a görögországi marista 

testvérek, valamint a marista szociális intézmények számos tanára, 

volt diákja és önkéntese. 

Június 9-én nagyszabású eseményre került sor az athéni marista 

iskolában Szent Marcellin emlékének tiszteletére, hogy megmu-

tassák a marista misszió mai eleven időszerűségét. Az eseményen 

részt vettek a görögországi marista testvérek közösségei, a két ma-

rista iskola tanári kárának tagjai, illetve adminisztratív és technikai 

munkatársai, a szociális intézmények önkéntesei, korábbi diákok, a szülői szervezetek képviselői és mostani 

diákok. A délután kezdetén Nikolasz Noulasz, az athéni marista iskola főigazgatója elmondta, hogy „ma este 

Szent Marcellin előtt tisztelgünk, de nem a múltba révedve – ami természetesen lelki örökségünk részét ké-

pezi –, hanem elképzelésének időtállóságát és igazságát keresve”. Ennek szellemében röviden ismertette a 

XII. Főkáptalani Gyűlés öt felhívását. 

Ezt követően a résztvevők kérték Nagyasszonyunk Mária és Szent Marcellin áldását, hogy el tudják végezni a 

gyermekek és fiatalok keresztény nevelésének feladatát. Ezután a „Jelen van közöttünk” című színdarabot 

láthattuk, amelyet Szent Marcellin személyisége és elképzelései 

ihlettek. Alapítónk igazából mindig velünk van, minden nap minden 

percében, amikor értékei és pedagógiai elvei szerint cselekszünk. 

Üzenete mindig aktuális és örök érvényű. A szerepeket az athéni ma-

rista iskola diákjai, régi diákjai és tanárai játszották, táncoltak és 

énekeltek, a forgatókönyvet pedig az iskola tanárai írták és a darabot 

is ők rendezték. 

Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy Savio Hon Tai-Fai, a 

Szentszék görögországi apostoli nunciusa is részt vett az eseményen. 

Rövid beszédében méltatta a keresztény nevelést, amelyet a marista 

egyházi testvérek és világiak jelenleg Görögországban és világszerte 

folytatnak. 

A napot örömben és testvéri légkörben elköltött ünnepi vacsora 

zárta. 


