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ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

«Το σημαντικό είναι να μπορούμε να ξεκινάμε 

πράγματα με τη βοήθεια όλου του κόσμου. Το 

σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε 

στη μαριανή αποστολή και ζωή. » 

Πρόκειται για λόγια του Αδελφού Pere Ferré, 

Επάρχου της Επαρχίας L’Hermitage, κατά την 

υποδοχή των συμμετεχόντων στη Μαριανή 

Επαρχιακή Συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στη 

Notre-Dame de l'Ermitage από 13 έως 16 Μαΐου 

2019. 

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αυτών ημερών, 

εκατό περίπου άτομα από όλη την Επαρχία L’Her-

mitage μοιράστηκαν τους οραματισμούς τους, 

προβληματίστηκαν από κοινού και διαμόρφωσαν 

μια σειρά προτάσεων, προκειμένου να καθορίσουν 

το μέλλον που εύχονται για τη Μαριανή 

Αδελφότητα. Από τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών, των προβληματισμών και της 

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών προέκυψαν 

προτάσεις και συστάσεις προς την Επαρχιακή 

Σύναξη που θα διεξαχθεί το φετινό καλοκαίρι, από 

18 έως 22 Ιουλίου, επίσης στη Notre-Dame de 

l’Hermitage. 

Όλα αυτά δεν προέκυψαν από το μηδέν. Το 

Φόρουμ υπήρξε ένας χώρος ανταλλαγών και 

εμπειρίας της μαριανής αποστολής και ζωής για 

κάποιους έντονους μήνες, προκειμένου η 

φαντασία να αφεθεί ελεύθερη και να είναι γόνιμη 

σε ιδέες, προτάσεις και συγκεκριμενοποιήσεις. 

Μέχρι εδώ υπήρξαν τρεις φάσεις, κατά τις οποίες 

οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν στη δυναμική 

διαδικασία  της συν-δημιουργίας 

και ανέπτυξαν μια συν-

υπευθυνότητα πέρα από τις 

εξειδικευμένες συναντήσεις. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, ήδη από το 

ξεκίνημα τον Οκτώβριο 2018, 50 

MaristCamp (διάλογος πάνω στις 

ανησυχίες, στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες της τοπικής μαριανής 

πραγματικότητας) και 52 Ateliers 

(προτάσεις εμπειριών σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, σε σύνδεση με τα 

καλέσματα της 22ης Γενικής 

Σύναξης), με τη συμμετοχή 

περισσότερων από χιλίων ατόμων. 

Τέλος, κατά την Επαρχιακή Συνάντηση στο Hermi-

tage, δόθηκε η δυνατότητα να 

συγκεκριμενοποιηθεί το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας που είχε προηγηθεί. 

Με τα λόγια του Αδελφού Père Ferré, « Ευχαριστώ, 

διότι η διαφορετικότητα μας εμπλουτίζει και μας 

βοηθάει να σκεφτούμε με βάση αυτή την 

προοπτική. » 

Μια πορεία που δεν σταματά αλλά θα συνεχιστεί. 

Επόμενος σταθμός : η Επαρχιακή Σύναξη.  
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Τα MaristCamp 

Τα MaristCamp ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2018. Υπήρξαν χώροι που επέτρεψαν να δοθεί φωνή στην 

πραγματικότητα και στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων, να γίνει δημιουργική συζήτηση με ιδέες που 

προέκυψαν αυθόρμητα σχετικά με τις ανησυχίες όσων συνδέονται με τη μαριανή πραγματικότητα μέσα 

σε διάφορα περιβάλλοντα. 

Συνολικά, τα MaristCamp 

κινητοποίησαν πάνω από 

χίλια άτομα και πρόσφεραν 

169 προτάσεις. Ανάμεσα 

στα θέματα που 

αναφέρθηκαν  

περισσότερο από τους 

συμμετέχοντες βρίσκουμε 

τα ακόλουθα : μετάδοση 

του χαρίσματος, ταυτότητα 

των σχολείων, κοινοτική 

διάσταση (οικογένεια – 

αδελφότητα), συν-ευθύνη 

Αδελφών – Λαϊκών, 

μαριανή αποστολή, 

χριστιανική μαρτυρία, Εκκλησία, αλληλεγγύη, εσωτερικότητα – προσευχή – πνευματικότητα, πνευματική 

συνοδεία, καινοτομία, επανευαγγελισμός, δικαιώματα των παιδιών – προστασία των παιδιών, οικολογία, 

οργάνωση της Επαρχίας, 

διαφάνεια και επικοινωνία, 

μέλλον των πρώτων μαριανών 

τόπων. 

Έγιναν ειλικρινείς διάλογοι, 

μέσα από την καρδιά, με 

εκτίμηση, αναζήτηση και 

ειλικρίνεια, ξεκινώντας από 

διάφορους τόπους 

προέλευσης, ποικίλες  

πραγματικότητες και 

ευαισθησίες.  

ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
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Τα Ατελιέ  

Μετά το MaristCamp ήρθε η σειρά των Ατελιέ. 

Ένα διαφορετικό κλίμα, μια άλλη προσέγγιση. Τα 

Ατελιέ είχαν σχεδιαστεί ως χώροι που θα 

επέτρεπαν εμπειρίες σύγχρονων και σημαντικών 

πτυχών της μαριανής ζωής και αποστολής. 

Επί τρεις μήνες, από τον Φεβρουάριο ως τον 

Απρίλιο, 52 τοπικά ατελιέ οργανώθηκαν για τις 

τοπικές κοινότητες, τα οποία συγκέντρωσαν 752 

άτομα από όλη την Επαρχία. Έλαβαν μέρος ομάδες 

Αδελφών και Λαϊκών, άτομα που συνδέονται με τα 

σχολεία, νέοι, κοινότητες κ.λπ. 

Με βάση τα πέντε καλέσματα της Γενικής  Σύναξης, 

οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το ποιες σκέψεις 

και προβλέψεις παρουσιάζονταν, πού βρίσκεται η 

ενέργεια που μας προσφέρει τη ζωή ως Μαριανούς 

του Champagnat, σε τι πρέπει να δίνουμε προσοχή 

και τι δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται όπως στο 

παρελθόν. 

Θέληση για πρόοδο, για ανάπτυξη, θέληση για 

προβληματισμό και για δέσμευση. Ένα ακόμη βήμα 

προς τα εμπρός.  

Τα ατελιέ απέκτησαν συγκεκριμένη κατάληξη ως 

εξής:  

1ο κάλεσμα : Παγκόσμια χαρισματική οικογένεια, 

εστία φωτός σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. 

•  Ζωντανές μαριανές κοινοτητες. 

• Η τέχνη της ομαδικής ζωής. 

• Μαριανοί σε κοινωνία. 

• Ας αφήσουμε να περάσει το φως, 

Μαριανοί στον κόσμο. 

• Να ζούμε ως μαριανή κοινότητα. 

• Αδελφοσύνη και διαφορετικές απόψεις. 

• Τοπικές μαριανές ομάδες (ΤΜΟ). 

2o  κάλεσμα : Να είμαστε το πρόσωπο και τα 

χέρια του άπειρου ελέους Σου. 

•  Μια πνευματικότητα για τον 21ο αιώνα. 

• Καρδιακή προσευχή. 

3ο  κάλεσμα  : Στήριξε τη δημιουργικότητά 

μας, για να είμαστε γεφυροποιοί. 

• Επανευαγγελισμός των νέων και νέες 

γλώσσες. 

• Κοινότητες που υποδέχονται τη 

διαφορετικότητα. 

• Να γίνουμε γεφυροποιοί. 

4ο  κάλεσμα : Να πορευόμαστε μαζί με τα 

παιδιά και τους νέους που η ζωή έχει βάλει 

στο περιθώριο. 

•  Να είμαστε, να ενεργούμε και να ζούμε 

στην περιφέρεια. 

• Να υποδεχόμαστε το διαφορετικό, να 

αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τη 

μειονεξία και την αναπηρία. 

 5ο  κάλεσμα : Να ανταποκρινόμαστε με τόλμη 

στις νέες και επείγουσες ανάγκες.  

•  Δικαιώματα των παιδιών. 

• Οικολογία. 
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Επαρχιακή Συνάντηση  

«Οι ερωτήσεις που θέτουμε είναι πιο σημαντικές 

από τις απαντήσεις … » 

Στη Μαριανή Επαρχιακή Συνάντηση, η οποία έγινε 

από 13 έως 16 Μαΐου στη  Notre-Dame de l’Hermi-

tage, προσήλθαν εκπρόσωποι από την Καταλονία, 

τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την 

Αλγερία και … ένας προσκεκλημένος από τον 

Καναδά. Άνθρωποι διαφορετικών οριζόντων, 

που προσφέρουν υπηρεσίες και εμπειρίες 

σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να συγκεντρωθούν στο Φόρουμ 

διαφορετικές ευαισθησίες και οράματα.  

Η ιδέα ήταν, μέσω των διαδικασιών και των 

ατελιέ, να επιλεγεί ένας συγκεκριμένος 

αριθμός προτάσεων και να ληφθεί υπόψη κατά 

την Επαρχιακή Σύναξη του καλοκαιριού. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε μια 

δυναμική διαδικασία τεσσάρων ημερών με στόχο 

να προβληματιστούν, να προτείνουν, να 

συζητήσουν, να επιλέξουν, να απορρίψουν, να 

διαλέξουν και να διαμορφώσουν τις τελικές 

προτάσεις. Καθώς οι διάφορες δραστηριότητες 

κατευθύνονταν από μια ειδική εμψυχώτρια, οι 

ημέρες υπήρξαν πλούσιες σε περιεχόμενο και σε 

συζητήσεις.  

Ο προβληματισμός ξεκίνησε με την επεξεργασία 

ενός «Φύλλου Ενσυναίσθησης», μια δυναμική 

διαδικασία μέσω της οποίας θα έπρεπε να 

σκεφτούμε γι’ αυτό που βλέπει, ακούει, δημιουργεί 

και λέει ένας Ευρωπαίος. Ανοίγουμε, επίσης, ένα 

διάλογο πάνω στους φόβους και στις προσδοκίες 

του. Μέσα σε έναν περίπλοκο κόσμο, που 

χαρακτηρίζεται από αδικίες, ανισότητες, απώλεια 

αξιών, ψευδείς ειδήσεις, έλλειψη λογικής και 

κριτικής σκέψης, υπάρχει χώρος για την ελπίδα, για 

να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θετικά στοιχεία 

και για την αλληλεγγύη. Είναι μια αφετηρία που θα 

κατευθύνει τις υπόλοιπες μέρες. 

Τα ατελιέ βασίζονται στη δυναμική του ανοικτού 

Φόρουμ, πράγμα που επιτρέπει την ελεύθερη 

κυκλοφορία σε χώρους όπου προσεγγίζονται 

διαφορετικά θέματα. Σου δίνει τη δυνατότητα να 

πας, να ακούσεις, να μείνεις για λίγο, να δοκιμάσεις 

και να συμμετάσχεις. Στα ατελιέ διαμορφώθηκαν 

διάφορες προτάσεις, οι οποίες, αφού δουλευτούν 

σύμφωνα με μια καθορισμένη διαδικασία, θα 

παρουσιαστούν στην Επαρχιακή Σύναξη το φετινό 

καλοκαίρι. Προηγουμένως : παρουσίαση, 

ερωτήσεις, προβληματισμοί … και διάλεξε !  

Οι προτάσεις που προέκυψαν κατά τους μήνες του 

Επαρχιακού Φόρουμ είναι ποικίλα ερωτήματα 

βγαλμένα μέσα από τις ανησυχίες των 

συμμετεχόντων, τα οποία στρέφονται γύρω από 

τους νέους, τη μετάδοση του χαρίσματος, την 

οικονομία, την πορεία των Αδελφών και των 

Λαϊκών, την επιμόρφωση κ.λπ. Καθεμιά 

πρόταση συνδέεται με ένα κείμενο που 

περιέχει τις ακόλουθες ενότητες : 

«γιατί» (σκοπός), «τι» (περιγραφή του 

περιεχομένου της πρότασης) και «τι μπορούμε 
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να προσφέρουμε;». Αυτές οι προτάσεις έγιναν με 

τον εξής τρόπο :  

1. Να εμβαθύνουμε στην εκπαίδευση και στην 

εμπειρία του διαθρησκευτικού, του 

διαπολιτισμικού, της διαφορετικότητας. 

2. Να γίνουμε σημεία αναφοράς στην προώθηση και 

στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και 

των νέων. 

3. Οι νέοι χρειάζονται περισσότερο πρότυπα 

μαριανής ζωής και λιγότερο θεωρίες και συμβουλές. 

4. Μαριανοί του Champagnat, ας φτιάξουμε μια 

καινούργια σκηνή. 

5. Να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τη 

συνέχιση του μαριανού χαρίσματος. 

6. Να εντείνουμε τις συναντήσεις Αδελφών – Λαϊκών 

σε όλα τα επίπεδα, για να αναπτυχθούμε σαν ένα 

και μόνο σώμα και να αποκτήσουμε την εμπειρία 

της αδελφότητας.  

7. Να προσεγγίσουμε τον προβληματισμό για την 

οικονομική βιωσιμότητα των Μαριανών Έργων. 

8. Να δεσμευθούμε για την οικολογική 

μετάβαση και την προστασία της 

βιοποικιλότητας. 

9. Να εφοδιασθούμε με τους κατάλληλους 

μηχανισμούς και τις μεθόδους, για να ακούμε 

τους νέους και να τους επιτρέπουμε να 

συμμετέχουν. 

10. Να εμβαθύνουμε στο θέμα της ηγεσίας των 

Μαριανών Εκπαιδευτικών Έργων. 

11. Να δουλεύουμε από κοινού την εσωτερική και 

την εξωτερική επικοινωνία στην Επαρχία μας.  

12. Η επιμόρφωση των ενηλίκων ως κεντρικός κρίκος 

στη μετάδοση στα Μαριανά Εκπαιδευτικά Έργα (της 

Γαλλίας). 

13. Επιμόρφωση στην κλήση των Μαριανών του 

Champagnat – εργασία στην πνευματική συνοδεία 

Αδελφών και Λαϊκών. 

Δείτε την ολοκληρωμένη σύνοψη του MaristCamp, 

των Ατελιέ και των Προτάσεων. 

 

http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-

recomanacions/ 

http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-recomanacions/
http://www.maristes.eu/forum/trobada-provincial-recomanacions/
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
Ο Αδελφός Xavi Gual και η Lluïsa Cardoso, εκπαιδευτικός στο Μαριανό Σχολείο La Immaculada της 

Βαρκελώνης, είναι δύο πρόσωπα που έζησαν κάθε στιγμή του Φόρουμ. Ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά 

συμμετέχοντας ενεργά στα MaristCamp,στη συνέχεια έλαβαν μέρος στα Ατελιέ και μετά πήγαν 

στη  Notre-Dame de l’Hermitage τον Μάιο, όπου συμμετείχαν στη διαδικασία προβληματισμού, 

συζήτησης και επιλογής των προτάσεων για την Επαρχιακή Σύναξη. Σε αυτές τις σελίδες, ο Xavi και η 

Lluïsa μάς άφησαν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους.   

 

Με αυτό το σύνθημα ξεκινούσε το Επαρχιακό Fo-

rum : μια συμμετοχική δυναμική διαδικασία για να 

πιάσουμε τον σφυγμό της πραγματικότητας της 

Επαρχίας μας και της μαριανής ζωής που 

εξελίσσεται σε κάθε τομέα και πρόγραμμα δράσης. 

Σε γενικές γραμμές, υπήρξε μια χρονιά χάριτος, 

ένας «καιρός», μια ευκαιρία αδελφικής συνάντησης 

και κοινοτικού μοιράσματος των θεμάτων που μας 

ενθαρρύνουν, που μας ενδιαφέρουν και στα οποία 

ευχόμαστε να δώσουμε απάντηση. 

Ξεκινώντας ήδη από την εμπειρία του MaristCamp 

και των Ατελιέ, έζησα πολύ πλούσιες στιγμές 

συνάντησης και διαλόγου πάνω σε ζητήματα που 

κρίνουμε ότι είναι σημαντικά σε όλους τους τομείς. 

Προσωπικά, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε 

κάποια ατελιέ, πολύ διαφορετικά το ένα από το 

άλλο, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν διαφορετικοί 

(νέοι, εμψυχωτές, Αδελφοί κ.λπ.),  αλλά διαπίστωσα 

ότι, παρά τη διαφορά των προσώπων, τα θέματα 

που μας απασχολούν συμπίπτουν : το ενδιαφέρον 

για τους νέους και την ατομική και ομαδική τους 

πορεία, οι κοινότητες των Αδελφών και η δυναμική 

τους, η δομή της Αδελφότητας και – πιο 

συγκεκριμένα – η Επαρχία, η μαριανή κλήση, η 

οικολογία κ.λπ. · τόσα και τόσα θέματα, πάμπολλοι 

τρόποι να τα βλέπουμε και να τα ζούμε, αλλά όλα 

ιδωμένα κάτω από το ίδιο βλέμμα : το όραμα του 

Μαρκελλίνου ενσαρκωμένο στις μέρες μας και 

υλοποιούμενο με συγκεκριμένες μορφές.   

Εξάλλου, είναι περίεργη η διαπίστωση ότι μερικές 

φορές δεν συνειδητοποιούμε την ύπαρξη 

Αδελφός Xavier Gual  
Κοινότητα Βαρκελώνης - Les Corts 

προβλημάτων που μας αφορούν. Εξαιτίας της 

προσωπικής μας εργασίας ή από το γεγονός ότι 

επικεντρωνόμαστε στα επείγοντα θέματα της 

καθημερινότητας δεν τους δίνουμε σημασία. 

Συμβαίνει μάλιστα να αγνοούμε την επίλυσή τους ! 

Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να αναρωτηθεί ένας 

νέος για την οικονομική βιωσιμότητα των Μαριανών 

Έργων, πιθανόν από άγνοια. Είναι φυσικό κοινότητες 

Αδελφών, συχνά σε 

προχωρημένη ηλικία, 

να μη γνωρίζουν 

τις διαδικασίες 

και τις 

ανησυχίες των 

νέων. Και αν 

προσθέσουμε 

σε αυτό τη 

διαφορετικότητα 

που υπάρχει σε 

μια διεθνή Επαρχία 

με ποικίλες ευαισθησίες 

και δεδομένα, τότε οι προτάσεις, οι 

γνώμες και οι αντιδράσεις ποικίλλουν σε μεγάλο 

βαθμό και κάποτε μπορούν να φαίνονται 

αντιφατικές.  

Όταν έφτασε η ώρα της Επαρχιακής Συνάντησης, 

ομολογώ ότι ήμουν κάπως σκεπτικός ως προς τη 

καθορισμένη διαδικασία, διότι είχα διαπιστώσει ότι 

υπήρχαν πολλά ανοικτά θέματα και στο κάτω – κάτω 

σκοπός ήταν να μπορέσουμε να μαζέψουμε μια 

σειρά προτάσεων για την Επαρχιακή Σύναξη. Είχα 

την εντύπωση ότι θέλαμε να φτάσουμε σε μια 

εννοιολογική συντόμευση με βάση τις εμπειρίες που 

προέκυψαν από τη συνάντηση και τον διάλογο. Αυτό 

ξύπνησε μέσα μου κάποιους προβληματισμούς : 

από τη μια μεριά, τον πλούτο του κοινού 
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προβληματισμού και τη χαρά να βλέπεις τόσους 

ανθρώπους να ζουν έντονα τη μαριανή ζωή 

ξεκινώντας από διαφορετικές κλήσεις και που 

αποτελούν τη συνέχεια ενός ολοζώντανου 

χαρίσματος μετά από διακόσια χρόνια.  

Από την άλλη, την ευθύνη που είναι η δική μας και 

την οποία κι εγώ αναλαμβάνω, να ανταποκριθούμε 

στις ανάγκες που προέκυπταν σε όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας, από αυτούς που είχαν συμμετάσχει 

σε ένα MaristCamp όπως και από αυτούς που 

έλαβαν μέρος στη συνάντηση στο Hermitage. 

Απομένει, ασφαλώς, πάντα η έγνοια να ξέρουμε «τι 

πρόκειται να κάνουμε με όλα αυτά», αλλά υπάρχει 

και η δέσμευση που εξέφρασε ο Αδελφός Pere Ferré 

κατά την έναρξη του Forum, όταν είπε ότι  τα  

προβλήματα που θα συζητούνταν στη Σύναξη θα 

έπρεπε να προκύψουν από την Επαρχιακή 

Συνάντηση και ότι θα έπρεπε να επιδείξουμε τόλμη. 

Τέλος, επιθυμώ να πω ευχαριστώ γι’ αυτό το  

θάρρος και μέσα από τη θέληση να αρχίσουμε να 

λαμβάνουμε μέτρα για να καταστήσουμε την 

Επαρχία μια οριζόντια δομή, η οποία δίνει τον λόγο 

σε όλους, που θέλει να ακούει τους ανθρώπους 

αναλαμβάνοντας τους πιθανούς κινδύνους που 

μπορεί να εγκυμονεί για έναν θεσμό σαν τον δικό 

μας το άνοιγμα στη συμμετοχή. Δεν θα έπρεπε όμως 

να αυταπατώμαι. Από την πλευρά ενός Αδελφού, 

δεν είναι πάντοτε εύκολο να αποδέχεται τις απόψεις 

και τις προτάσεις για τις κοινότητες των Αδελφών εκ 

μέρους ατόμων ή 

ομάδων που 

δεν 

έχουν 

επιλέξει την 

αφιερωμένη ζωή.  

Συνειδητοποιώ ότι η τόλμη αυτής της συμμετοχικής 

διαδικασίας, η οποία περιλάμβανε τις κοινότητες 

των Αδελφών, μπόρεσε επίσης να γεννήσει μέσα 

μου μια αρχική – τουλάχιστον – δυσφορία, καθώς 

βρισκόμουν αντιμέτωπος με μια χωρίς όρια έκθεση 

της ζωής και του ύφους των Αδελφών και των 

κοινοτήτων μας. Ωστόσο, ο σεβασμός και η αγάπη 

που νιώθαμε κατά τη διαδικασία διέλυε αυτόν τον 

σκεπτικισμό και δυνάμωνε την πεποίθηση ότι 

ήμαστε όλοι Μαριανοί του Champagnat και ότι το 

χάρισμα δεν ήταν κλεισμένο στις κοινότητες των 

Αδελφών, καθώς αυτοί δεν είναι οι αποκλειστικοί 

του ιδιοκτήτες !   

Σήμερα, νιώθω ότι έχω κληθεί να μεταφέρω στη 

Σύναξη όλα όσα συζητήθηκαν, τις προτάσεις, τις 

προκλήσεις, τις πρωτοβουλίες που  επιθυμούμε να 

εφαρμόσουμε μαζί ως Μαριανοί του Champagnat, 

για να συνεχίσουμε να γεννάμε τη ζωή. Νομίζω ότι 

πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τους φόβους, τις 

λύπες, και να οραματιστούμε μια νέα πορεία, 

προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το νέο 

ξεκίνημα που στοχεύουμε με τη συμπλήρωση των 

διακοσίων χρόνων. Είναι καιρός να σταματήσουμε 

να ονειρευόμαστε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε 

ξέροντας, ως Μαριανοί, σε τι έχουμε αποθέσει την 

εμπιστοσύνη μας.  
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Το να καλούμαστε να μεγαλώσουμε, να πάμε στο 

βάθος των πραγμάτων μαζί με τη Μαριανή 

Οικογένεια, να έχουμε σαν σκοπό την οικοδόμηση 

ενός μέλλοντος με αδελφοσύνη, όλο αυτό είναι μια 

πολυτέλεια, ένα δώρο, μια δέσμευση και εγώ … 

είχα την τύχη να επωφεληθώ !  

Η καθημερινότητά μας, που κυριαρχείται συχνά 

από τη βιασύνη και τον θόρυβο, χρειάζεται χώρους 

ανταλλαγής απόψεων για τα προβλήματα που μας 

απασχολούν. Το MaristCamp υπήρξε μια ευκαιρία 

που ευνόησε τη συνάντηση, τον χώρο, τη στιγμή 

και τα πρόσωπα, ώστε να μοιραστώ τον τρόπο της 

ζωής μου και να καταλάβω τη μαριανή αδελφική 

ζωή, την κοινότητα, τις νέες γλώσσες της 

πνευματικότητας. Δεν έχουμε πάντα τον χρόνο να 

εμβαθύνουμε σε αυτό που υφαίνει τη ζωή μας · γι’ 

αυτό έπρεπε να ζήσουμε την εμπειρία και να μην 

αρκεστούμε σε λόγια.  

Τώρα που έχουμε ζήσει το Forum, τι απομένει 

μέσα μου ; Μια αίσθηση ότι πορεύομαι χέρι με 

χέρι μαζί με όλη τη Μαριανή Οικογένεια · αυτό 

αποπνέει το μέλλον, τη νεότητα · να μη θέλουμε να 

μένουμε ακίνητοι διαβάζοντας ξανά την ιστορία, 

LLUÏSA CARDOSO 
Μαριανοί La Immaculada (Βαρκελώνη) 

αλλά να προβάλλουμε τη ζωή όπως τη ζούμε και 

όπως τη θέλουμε : ανοικτή, μοιρασμένη, βαθιά, 

αδελφική. Απομένει, επίσης, η δέσμευση να 

ενεργούμε, να οικοδομούμε, να προβάλλουμε … Η 

ζωή είναι πιο αυθεντική όταν την προσφέρουμε, 

όπως λέει το τραγούδι και 

η λογική. 

Η συμμετοχή στο 

σύνολο της 

διαδικασίας, 

από την αρχή 

των ατελιέ και - 

στη συνέχεια -  

στην επαρχιακή 

συνάντηση, υπήρξε 

πλούσια και 

ικανοποιητική στο 

προσωπικό επίπεδο · άκουσα και άλλες φωνές και 

γνώμες με τη δική μου, άλλες εμπειρίες και 

τρόπους κατανόησης της ίδιας κλήσης που γεννάει 

η αγάπη, αυτής του ευαγγελικού μηνύματος που ο 

Άγιος Μαρκελλίνος κατάφερε να συλλάβει και να 

θέσει στην υπηρεσία των παιδιών και των νέων, 

ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. 

Ευχαριστώ, Μαριανή Οικογένεια, που μου έδωσες 

αυτή την ευκαιρία να μεγαλώσω και να αγαπήσω !  
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« Ευχαριστώ για τη συμβολή του καθενός · αντιλήφθηκα την ενέργεια των ατόμων και της ομάδας. 

Ευχαριστώ, γιατί ένιωσα τη θέληση για μοίρασμα, για εμβάθυνση, για προβληματισμό. Είδα μια αρμονία, 

μια συγχορδία, μια θέληση να οικοδομήσουμε μαζί. Και κατάλαβα, επίσης, την εκτίμηση και την αγάπη για 

τη μαριανή ζωή. Ο καθένας και η καθεμιά μπόρεσε να εκφραστεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελευθερία, 

πράγμα που είναι απόλυτα ευαγγελικό. » 

Με αυτά τα λόγια ο Αδελφός Pere Ferré ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες στη λήξη της Επαρχιακής 

Συνάντησης για τη συμβολή τους και για τον χώρο κοινής ζωής που δημιουργήθηκε στη διάρκεια αυτών 

των ημερών στο Hermitage. Επίσης, ο Αδελφός Pere Frère υπογράμμισε το γεγονός ότι μπόρεσε να 

μοιραστεί ιδέες, οραματισμούς, αμφιβολίες, προσδοκίες και αναζητήσεις.  

Αδελφέ Pere, τι περιμένεις από το Φόρουμ ;  

Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες για τη μαριανή ζωή και αποστολή. Υπάρχει εδώ μια πολύ 

δυνατή ομάδα ανθρώπων, η οποία εκπροσωπεί πολλές διαφορετικές πραγματικότητες · είναι το μέλλον 

μας που διακυβεύεται και είναι ευχάριστο που το οικοδομούμε τώρα, μαζί με τα πρόσωπα που 

βρίσκονται στο πλευρό μας για να το χτίσουν. Ας 

υπάρξουν, λοιπόν, πρωτοβουλίες σχετικά με 

την αποστολή, τη ζωή, τις κοινότητες, 

απέναντι σε νέα κοινά σχέδια δράσης με 

τους Λαϊκούς, απέναντι στο θέμα της 

ηγεσίας κ.λπ. Υπάρχουν πολλοί τομείς 

που μπορούν να ανοιχτούν προς τα 

παιδιά, τους νέους, την ποιμαντική, 

την πνευματικότητα… Είναι 

ευχάριστο να βλέπουμε ότι κάποια 

εργαλεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Σημαντικό είναι να 

μπορούν τα πράγματα να ξεκινήσουν με 

τη βοήθεια όλων.  

Και από όσα ζεις αυτές τις μέρες, πώς βλέπεις 

τους ανθρώπους ; Τους βλέπεις ενθουσιασμένους, 

τους βλέπεις ενεργούς ; 

Βλέπω τους ανθρώπους πολύ δυνατούς, πολύ ήρεμους, με μεγάλο ενθουσιασμό, με δυνατή θέληση. Και 

αυτό φαίνεται · νιώθουμε ένα πολύ δυνατό κλίμα, καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα είναι δυνατή, ότι θέλει να 

μοιραστεί, να ενδιαφερθεί για τον άλλο, να χτίσει μαζί …. μια ατμόσφαιρα πολύ θετική.  

ΑΔΕΛΦΟΣ PERE FERRÉ   
Έπαρχος της Επαρχίας L’Hermitage 
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

Xema Rius  
Αλγερία 

Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για τη 

δημιουργία νέων καταστάσεων και 

νέων τρόπων βίωσης του χαρίσματος 

του Μαρκελλίνου. Οι νέοι είναι πολύ 

ενθουσιώδεις στην ιδέα δημιουργίας 

νέων μορφών πραγματικότητας της 

μαριανής ζωής. 

Emma Vílchez 
Μαριανοί Badalona (Καταλονία) 

Να  δίνουμε τον λόγο στους Αδελφούς, στους 

Λαϊκούς και στους νέους. Αυτό που νιώθουμε 

και αυτό που είμαστε ακούγεται. Να 

κοιτάζουμε μπροστά μας προς ένα μέλλον 

όπου υπάρχει χώρος για όλους. Η πορεία είναι 

αργή, γιατί χρειάζεται πολλή σκέψη, αλλά το 

σύνθημα της αναχώρησης δόθηκε.  

Maryvonne Donnart 
Κίνημα Champagnat της Μαριανής Οικογένειας. Κοινότητα του Lagny (Γαλλία) 

Το Φόρουμ μάς δίνει την ευκαιρία να 

συμβάλουμε στο μαριανό μέλλον. 

Αδελφοί και Λαϊκοί μαζί, για να 

διασφαλίσουμε τη διαχρονικότητα 

του μαριανού χαρίσματος.  
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Christian Boutin  
Επαρχία του Καναδά 

Είναι μια ευκαιρία να δούμε ότι η μαριανή 

κοινότητα ζει το ίδιο πράγμα από την 

άλλη πλευρά του κόσμου. Αναζητούμε 

όλα τα μέσα για να συμβάλλουμε στη 

βελτίωση του διαρκώς μεταβαλλόμενου 

κόσμου μας. Να ακούμε και να 

μοιραζόμαστε.  

Ιωάννα Παλαμάρη 

Λεόντειος Σχολή Αθηνών (Ελλάδα) 

Ελπίζω ότι οι περισσότερες προτάσεις 

θα γίνουν συγκεκριμένες. Θα ήθελα 

να πω ότι στο μέλλον κάποια 

ερωτήματα δεν πρέπει να 

αποτελέσουν πλέον θέμα συζήτησης. 

Αυτό θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία για 

τους Μαριανούς.  

Ángela Meszarosné Nagy  
MISZ, μια ομάδα που συντονίζει τα Εκπαιδευτικά Έργα στην Ουγγαρία 

Η συνάντηση αυτή μας έδωσε μια νέα πνοή, που 

θα μας κάνει να ζήσουμε την κάθε ημέρα με 

διαφορετικό τρόπο και να βγούμε από την 

καθημερινή μας ρουτίνα. Μπορούμε να 

φέρουμε μια νέα λειτουργικότητα στη δουλειά 

μας, καθώς και αυτό το νέο πνεύμα που είμαστε 

σε θέση να εκφράσουμε καλύτερα στην 

καθημερινή μας ζωή.  


