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MARISTA TARTOMÁNYI FÓRUM 

AZ ÉLETET MEGOSZTJUK, ELKÉPZELJÜK A JÖVŐT 

„Az a fontos az, hogy mindenki közreműködésével 

tudjunk útjukra indítani dolgokat. Az a fontos, hogy 

továbbra is elkötelezettek legyünk a marista élet és 

küldetés iránt.” 

Ezek voltak többek között Pere Ferré, l’Hermitage 

tartományi testvér köszöntő szavai a május 13-16. 

között a Notre-Dame de l’Hermitage-ban megren-

dezett marista tartományi találkozó résztvevőihez. 

A négynapos rendezvényen a L’Hermitage Tarto-

mány különböző részeiből érkező mintegy 100 

résztvevő osztotta meg álmait, gondolkodott közö-

sen és tett számos javaslatot annak érdekében, 

hogy meghatározzák, milyen jövőt szeretnének a 

marista rend számára. A feladatok, a közös gondol-

kodás és az együtt töltött idő eredményeként javas-

latok születtek, amelyeket felhasználnak majd az 

idén nyáron július 18-22. között szintén a Notre-

Dame de l’Hermitage-ban megrendezésre kerülő 

tartományi káptalani gyűlésen. 

Mindez nem a semmiből jött létre. A Fórum lehető-

séget nyújtott arra, hogy néhány hónapon keresztül 

eszmecserét folytassunk és megtapasztalhassuk a 

marista életet és missziót. Ez az időszak bővelkedett 

az olyan pillanatokban, amikor szabadon enged-

hettük képzeletünket és ennek eredményeképpen 

különböző ötletek, javaslatok és konkrét cselekvé-

sek jöttek létre. Ez idáig három olyan eseményre 

került sor, ahol a résztvevők megoszthatták egy-

mással gondolataikat. Olyan 

események, amikor a jelenle-

vők részt vettek a közös alko-

tással kapcsolatos tevékenysé-

gekben, amelyek a konkrét ta-

lálkozókon túlmutató közös 

felelősséget is eredményeztek. 

Így a 2018. októberi indulása 

óta az egész tartományban 50 

MaristCamp rendezvényre (a 

helyi marista valósággal kap-

csolatos gondok, szükségletek 

és várakozások) és 52 műhely-

foglalkozásra (Műhelyek, a 

XXII. főkáptalani gyűlés felhívá-

saihoz kacsolódó, tevékenysé-

gekre vonatkozó helyi és országos szintű javaslatok) 

került sor, amelyeken több mint ezren vettek részt. 

Végül a folyamat eredményei a l’Hermitage-ban 

rendezett tartományi találkozón öltöttek konkrét 

formát. 

Pere Ferré testvér szavaival élve „hálásak vagyunk, 

mert a sokszínűség gazdagít bennünket és ebből a 

szemszögből tekintünk a jövőre”. 

A folyamat itt nem ér véget és következő állomása a 

tartományi káptalani gyűlés lesz. 
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A MaristCamp rendezvények 
 

A MaristCamp 2018 októberében kezdődtek és lehetőséget nyújtottak a résztvevőknek, hogy ismertessék 

helyzetüket és érdekeiket és olyan, változást hozó elképzelésekről folytassanak párbeszédet, amelyek a kü-

lönböző helyszínek marista 

valósóágával kapcsolatban 

lévők gondjai nyomán 

spontán merültek fel. 

A MaristCamp összesen 

több mint 1000 embert 

vett részt és 169 hozzájáru-

lás született. A részvevők 

által leggyakrabban emlí-

tett gondok között szere-

peltek a lelkiség átadása, a 

nevelési intézmények iden-

titása, a közösségi szem-

pontok (testvériség-család), 

a szerzetes és a világi test-

vérek közös felelőssége, a fiatalok, a marista misszió, keresztény, marista és egyházi tanúságtétel, a szolida-

ritás kérdése, belső világ-ima-szellemiség, kísérés, innováció, evangelizáció, a gyermekek jogai-

gyermekvédelem, környezet-

védelem, a tartomány szerve-

zete, átláthatóság és kommu-

nikáció és a maristák által lét-

rehozott helyek jövője. 

A rendezvényen őszinte be-

szélgetésekre, szívből jövő, 

szeretetteljes, érdeklődő és 

nyitott megnyilatkozásokra 

került sor a különböző helyszí-

neken különböző körülmények 

között élő és különböző gon-

dokkal küzdő résztvevők részé-

ről. 

MARISTA TARTOMÁNYI FÓRUM 

AZ ÉLETET MEGOSZTJUK, ELKÉPZELJÜK A JÖVŐT 
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Műhelyfoglalkozások  

A MaristCamp rendezvények után a műhelyfoglal-

kozások következtek, amelyek légköre és célja is 

más volt, mint a MaristCamp. A műhelyfoglalko-

zások célja az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak 

a marista élet és misszió jelenlegi fontos szem-

pontjainak megtapasztalására. Három hónapon 

keresztül – februártól áprilisig – a helyi közössé-

gekből kiindulva 52 műhelyfoglalkozásra került sor, 

amelyeken 752-en vettek részt a tartomány minden 

részéből. A résztvevők között voltak szerzetes és 

világi testvérek, a nevelési intézményekkel, a fiata-

lokkal és a közösségekkel kapcsolatban álló tagok 

stb. 

A Főkáptalani gyűlés öt felhívása alapján azt kérdez-

ték a résztvevőktől, hogy mik a benyomásaik, hon-

nan van az az energia, amelyet az élet nekünk, 

Champagnat atya maristáinak ad, mire kell figyel-

nünk és mi az, ami nem folytatódhat úgy, mint ko-

rábban. 

A foglalkozásokat az útkeresés, a növekedés, a kö-

zös gondolkodás és az elkötelezettség szándéka jel-

lemezte. Újabb lépést tettünk előre. 

A műhelyfoglalkozások konkrétan az alábbi tematika 

szerint zajlottak: 

1. felhívás: globális lelkiségi család, világosság és a 

remény fénye a mai felfordult világban 

• élő marista közösségek 

• az együttélés művészete 

• maristák testvéri közösségben 

• a fény átadása, maristák a világban 

• marista közösségként élni 

• testvériség és különbségek 

• helyi marista csoportok 

2. felhívás: Légy szelíd irgalmasságod arca és 

keze! 

• szellemiség a XXI. század számára 

• a szívből jövő imádság 

3. felhívás: Adj inspirációt kreativitásunkhoz, 

hogy hídépítők lehessünk! 

• fiatalok evangelizációja és új nyelvezet 

• a különbözőséget befogadó közösségek 

• hídépítőkké válni 

4. felhívás: kézen fogni az élet peremén élő 

gyermekeket és fiatalokat 

• a periférián lenni, cselekedni és élni 

• a különbözőség befogadása, a fogyaté-

kossággal élőkkel kapcsolatos hozzáállás 

megváltoztatása 

5. felhívás: bátor válaszokat adni az új és fel-

merülő szükségletekre 

• gyermekjogok 

• természetvédelem 
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Tartományi találkozó  

„A válaszoknál fontosabbak a kérdések, amelyeket 

felteszünk...” 

A május 13-16. között a Notre Dame de l’Hermi-

tage-ban megrendezésre került martista tartomá-

nyi találkozón Katalónia, Franciaország, Görög-

ország, Magyarország és Algéria képviselői és 

egy kanadai meghívott vett részt. A különbö-

ző országokból érkezők a lakóhelyükön 

nyújtott szolgálattal és tapasztalataikkal já-

rultak hozzá a találkozóhoz annak érdeké-

ben, hogy a fórumon össze tudják gyűjteni a 

különböző látásmódokat és nézőpontokat. 

Az elképzelés az volt, hogy a feladatokon és a 

műhelyfoglalkozásokon keresztül konkrét formá-

ba öntsenek olyan javaslatokat, amelyeket a nyári 

tartományi káptalani gyűlés elé terjesztenek majd. 

A résztvevőket egy négynapos feladatra hívták, 

hogy gondolkodjanak el, tegyenek javaslatokat, 

vitassanak meg, válasszanak ki vagy vessenek el és 

fogalmazzanak meg végleges ajánlásokat. A külön-

böző tevékenységeket vezetők irányították és eze-

ket a napokat a gazdag tartalom, a viták és egymás 

meghallgatása jellemezte. 

A közös gondolkodás egy „empátiatérkép” 

együttes kidolgozásával kezdődött, aminek kereté-

ben el kellett gondolkodni azon, hogy mit lát, hall, 

csinál és mond egy európai ember. Szintén párbe-

széd kezdődött a félelmekről és reményekről. A 

igazságtalanság, egyenlőtlenség, értékvesztés, álhí-

rek, valamint a józan ítélőképesség és a kritikai ér-

zék hiánya jellemezte mai világban ideje és helye 

van a reménynek, hogy a pozitív példákra és a szoli-

daritásra figyeljünk. Ez olyan kiinduló pontot jelent, 

amely vezérfonalként szolgált ezeknek a napoknak 

a programjához. 

A műhelyfoglalkozások a nyílt fórumon elvégzett 

feladaton alapultak, ahol lehetőség volt szabadon 

mozogni a különböző témákkal foglalkozó helyszí-

nek között. Bárhová oda lehetett menni, bele lehe-

tett hallgatni a beszélgetésekbe, bele lehetett kós-

tolni a témákba és részt lehetett venni a beszélge-

tésekben. Az első műhelyfoglakozások eredménye-

képpen különböző javaslatok születtek, amelyek 

közül néhány egy meghatározott folyamatot köve-

tően – kifejtés, kérdések, megfontolás és kiválasz-

tás – az idei nyári tartományi káptalani gyűlés elé 

kerül majd. 

A tartományi fórum több hónapos munkája ered-

ményeképp létrejött javaslatok olyan különbö-

ző felvetések, amelyek a résztvevők által fel-

vetett problémák alapján fogalmazódtak 

meg, és amelyek a fiatalokkal, a lelkiség át-

adásával, a gazdasággal, a szerzetesek és a 

világi tagok közös munkájával, a képzéssel 

stb. kapcsolatos kérdésekre összpontosulnak. 

Minden egyes ajánlás a következő részeket tar-

talmazó egy-egy dokumentumhoz kapcsolódik: 
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„miért?” (cél), „mi?” (a javaslat tartalmának ismer-

tetése) és „mit ajánlunk?”. Az ajánlások az alábbi 

formában konkretizálódtak: 

1. A vallások közötti szemlélet, az interkulturalitás 

és a sokféleség oktatásának és megélésének elmé-

lyítése. 

2. Hivatkozási ponttá válni a gyermekek és a fiatalok 

jogainak előmozdítása és védelme területén. 

3. A fiataloknak inkább példaadásra van szükségük a 

marista élettel kapcsolatban, semmint elméletekre 

és tanácsokra. 

4. Champagnat atya maristái, teremtsünk új hajlé-

kot! 

5. Dolgozzunk a marista lelkiség folytatása érdeké-

ben! 

6. A szerzetes testvérek és a világi tagok valamennyi 

szinten történő találkozásának ösztönözése, hogy 

egy testként növekedjünk és megtapasztaljuk a 

testvériséget. 

7. Az intézmények gazdasági életképességé-

nek átgondolása. 

8. Kötelezettségvállalás a környezetvédelem 

és a biológiai sokszínűség védelme iránt. 

9. Mechanizmusok és módszerek bevezetése a 

fiatalok meghallgatására és részvételük biztosí-

tására. 

10. A marista nevelési intézmények vezetésének 

elmélyítése. 

11. A külső és belső kommunikációval kapcsolatos 

közös munka a tartományban. 

12. Felnőttképzés, a marista szellemiség átadásának 

alapköve (Franciaországban). 

13. Champagnat atya maristáinak hivatásgondozása 

– a szerzetesek és világi testvérek kísérésével kap-

csolatos munka. 

Olvassa el a marista táborok, a műhelyek és az aján-

lások teljes összefoglalóját. 

 

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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TANÚSÁGTÉTELEK 
Xavi Gual testvér és Lluïsa Cardoso, a barcelonai Maristes La Immaculada Általános Iskola tanára a fórum 

két olyan résztvevője volt, akik az eseménysorozat minden egyes pillanatát megélték. A rendezvényt a Ma-

ristCamp aktív résztvevőiként kezdték, majd részt vettek a műhelyeken és ott voltak a Notre Dame de l’Her-

mitage-ban májusban megrendezett közös gondolkodáson, a vitákon és a tartományi káptalani gyűlésnek 

benyújtandó ajánlások kiválasztásában. Mindketten beszámoltak benyomásaikról és érzéseikről. 

A Fórum a következő jelmondattal kezdődött: rész-

vételen alapuló tevékenység, melynek keretében 

megvizsgáljuk a tartományunkban fennálló körül-

ményeket és az egyes területeken és projektekben 

érvényesülő marista életszemléletet. Általánosság-

ban véve kegyelmi évben, „kairós”-ban volt ré-

szünk, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy test-

véri találkozásokat éljünk meg és közösségben 

megoszthassuk a bennünket ösztönző, aggasztó és 

megválaszolásra váró kérdéseket. 

Mind a MaristCamp-ban, mint a műhelyfoglalkozá-

sokon találkozásokban és az egyes területeken és 

helyzetekben fontosnak tartott témákkal kapcsola-

tos beszélgetésekben gazdag pillanatokat éltem 

meg. Személyesen lehetőségem nyílt részt venni 

számos, a résztvevők személye (fiatalok, animáto-

rok, testvérek stb.) miatt igen különböző beszélge-

tésékben, de hamar rájöttem, hogy a résztvevők 

sokszínűsége ellenére az érdeklődésre számot tar-

tó témák igen hasonlóak: a fiatalok és az őket 

egyéni és csoportos szinten érintő folyamatok mi-

atti aggodalom, a testvérek közösségei és azok di-

namikája, a rend és konkrétan annak tartományi 

struktúrája, a marista hivatás, a környezetvédelem 

stb. A különböző témákat különbözőképpen éljük 

meg és látjuk, de ugyanazon a szemüvegen keresz-

tül, Marcellin látásmódjával szemléljük, amely ma 

életre kel és konkrét formában nyilvánul meg. 

Ezenkívül érdekes, hogy néha nem vesszük észre a 

Xavi Gual testvér  
Barcelona-Les Corts Közösség 

minket érintő kérdéseket, és személyes feladataink 

vagy a napi sürgető teendők miatt nem tulajdoní-

tunk jelentőséget nekik, sőt nem vagyunk tudatá-

ban annak, hogy mi történik velünk és milyen hely-

zetben vagyunk. Nehéz például egy fiatal számára, 

hogy kérdéseket fogalmazzon meg adott intézmény 

pénzügyi életképességével kapcsolatban, hiszen 

nem ismeri a pontos helyzetet. Természetes, hogy 

egyes szerzetesközösségek, melyek 

tagjai már idősek, 

nem ismerik a 

fiatalok hely-

zetét és 

problémá-

it. Ráadá-

sul ha 

ehhez 

hozzávesz-

szük azt, 

hogy több or-

szágot magában 

foglaló tartományunk egyes 

részeit más-más helyzet és problémák jellemzik, 

akkor a javaslatok, vélemények és gondolatok is 

igen különfélék, sőt akár egymásnak ellentmondóak 

lesznek. 

Az igazat megvallva a tartományi gyűlés elején kissé 

szkeptikus voltam a feladatot illetően, mert úgy 

láttam, hogy nagyon sok a nyitott kérdés és a fel-

adat, és hogy a cél végül is az, hogy javaslatokat fo-

galmazzunk meg a tartományi káptalan számára. Az 

volt az érzésem, hogy megpróbáljuk fogalmilag le-

egyszerűsíteni a kérdéseket a találkozó és a megbe-

szélések forgatagában és ez elgondolkodtatott: egy-
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részről örültem a közös gondolkodás gazdagító él-

ményének és büszke voltam, hogy a marista életet 

intenzíven élő különböző hivatásokat képviselő eny-

nyi embert láthatok, akik tovább akarják vinni a lel-

kiséget, amely kétszáz év után is érvényes és életet 

ad. Másrészről ott volt a felelősségünk, amelyet 

magaménak érzek, hogy választ adjunk a folyamat 

egésze során felmerülő szükségletekre a Marist-

Camp résztvevőitől kezdve egészen azokig, akik ott 

voltak a l’hermitage-i találkozón. Bár biztos, hogy 

ott bujkált bennem a kétely, hogy „mi lesz majd 

mindebből?”, az az elkötelezettség is biztonyos 

volt, amelyről Pere Ferré testvér is tanúságot tett a 

Fórum megnyitóján, amikor kijelentette, hogy a 

káptalani gyűlés témáit a tartományi találkozókon 

kell megfogalmazni, ezzel ösztönözve bennünket 

arra, hogy bátran cselekedjünk. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani ezért a 

bátorságért és a szándékért, hogy megtegyük az 

első lépéseket annak érdekében, hogy a Tartomány 

horizontális szerveződésűvé váljon, amely minden-

kinek teret ad és meg akarja hallgatni azokat, akik 

vállalják a lehetséges kockázatot, amelyet a részvé-

telre való nyitottság jelenthet egy olyan intézmény 

számára, mint a miénk. De magamat sem akarom 

becsapni. Szerzetesként sokszor nem könnyű felvál-

lalni és elfogadni a szerzetesi közösségekkel kapcso-

latos olyan véleményeket és javaslatokat, amelyek 

olyan emberektől vagy 

csoportoktól 

származ-

nak, akik 

nem a meg-

szentelt életet vá-

lasztották. Tudatában vagyok annak, hogy ennek a 

részvételi folyamatnak a bátor mivolta, amely ma-

gában foglalta a szerzetesi közösségeket is, kezdet-

ben kényelmetlen érzéssel töltött el, mert a testvé-

rek és közösségünk életén és életvitelén kívüli meg-

nyilvánulás miatt teljes mértékben kiszolgáltatva 

éreztem magam. Mindazonáltal a tevékenységek 

során megnyilvánuló tiszteletnek és mindent átjáró 

szeretetnek köszönhetően ez a kétkedés eltűnt és 

átadta a helyét annak az érzésnek, hogy mindannyi-

an Champagnat atya maristái vagyunk és a lelkiség 

nincs bezárva a kolostor fala közé és nem csak a mi 

tulajdonunk. 

Ma hálás vagyok a Káptalani gyűlésnek mindazért, 

amiről szó volt, a javaslatokért, azokkal a kezdemé-

nyezésekkel kapcsolatos kihívásokért, amelyeket 

Champagnat atya maristáiként megérezve együtt 

kell megvalósítanunk, hogy továbbra is az életet 

szolgáljuk. Úgy érzem, hogy sikerült magunk mögött 

hagyni a félelmeket és a sajnálatot és új utat kell 

találnunk, hogy a kétszáz éves évfordulón megál-

modott új kezdet valóra váljon. Itt az idő, hogy ne 

csak álmodjunk, hanem nekilássunk a munkának 

tudván azt, hogy maristákként kibe helyeztük bizal-

munkat. 
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Meghívás a növekedésre, eljutni a marista család szí-

véhez azzal a céllal, hogy testvériségben építsük a jö-

vőt olyan kiváltság, ajándék és elkötelezettség, ame-

lyet szerencsém volt megtapasztalni. 

A gyakran rohanással teli zajos mindennapjainkban 

szükség van olyan helyekre, ahol megbeszélhetjük a 

számunkra fontos kérdéseket. A MaristCamp ilyen 

alkalom volt számomra és lehetőséget nyújtott talál-

kozásokra és teret és időt adott, hogy különböző em-

berekkel megosszam azt, ahogyan élek és megértsem 

a marista testvériség és közösség életét és a lelkiség 

új nyelveit. Nem mindig áll rendelkezésünkre az idő, 

hogy elmélyüljünk azokban a dolgokban, amelyek éle-

tünket formálják, ezért volt szükség erre az élményre 

és arra, hogy ne vesszünk el a szavakban. 

A Fórum elmúltával milyen benyomásaim vannak? 

Úgy érzem, hogy kéz a kézben tettem lépéseket az 

egész marista családdal, beleszagoltam a jövőbe, 

meghallottam az ifjúság hangját és nem akarok meg-

rekedni a jelenlegi állapotban, hogy újra és újra a múl-

tat éljem át, hanem olyannak akarom látni az életet 

LLUÏSA CARDOSO 
Maristes La Immaculada, Barcelona 

úgy, ahogy megéljük és amilyennek szeretnénk – nyi-

tottnak, megosztáson alapulónak, elmélyültnek és 

testvérinek. Szintén megmaradt bennem az elkötele-

zettség, hogy cselekedjek, alkossak és tegyek… az élet 

tartalmasabb, ha az ember ad – ahogy a dal mondja 

és ahogy a józan ész is diktálja. 

A teljes folyamatban való 

részvétel az elejétől 

fogva a műhelyfog-

lalkozásokon, majd 

a tartományi talál-

kozón igen gazdag 

volt és személyes 

szinten nagy örö-

met jelentett, mert 

a sajátom mellett má-

sok hangját, illetve annak 

a szeretetből született evangéliu-

mi hívásnak más megtapasztalását és értelmezését is 

meghallhattam, amelyet Marcellin megértett és a gye-

rekek és fiatalok, különösen la egkiszolgáltatottabbak 

szolgálatába állított. 

Köszönöm a marista családnak, hogy megajándéko-

zott ezzel a lehetőséggel, ahol megtapasztalhattam 

a személyes növekedést és a szeretetet. 
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„Szeretnék köszönetet mondani mindazért, amivel hozzájárultatok a folyamathoz, mert sok energiát kap-

tam mind az egyes személyekről, mind a különböző csoportoktól. Mert mindenkin láttam a megosztás, az 

elmélyülés és a gondolkodás szándékát. Harmóniát, összhangot és a közös alkotás szándékát láttam és 

megtapasztaltam az egymás és a marista élet iránti szeretetet. Mindenki a bizalom légkörében és szabadon 

ki tudta fejezni gondolatait, ami teljes összhangban van az evangéliummal.” 

Ezekkel a szavakkal mondott köszönetet Pere Ferré testvér a tartományi találkozó végén a résztvevők hoz-

zájárulásáért és a l'Hermitage-ban együtt eltöltött időért. Pere Ferré kiemelte azt is, hogy az esemény alkal-

mat adott az ötletek, az álmok, a kételyek, a remény és a kérdések megosztására. 

Pere testvér, mit vársz a fórumtól? 

Azt várom, hogy a marista élettel és misszióval kapcsolatos sok kezdeményezés szüléssen. Igen ütőképes 

csapat jött össze, amely igen sokféle valóságot képvisel. Most a jövőnkről lesz szó és nagyszerű dolog, hogy 

azt ezekkel az emberekkel együtt tudjuk kialakítani. Azt várom tehát, hogy kezdeményezések szülessenek 

küldetésünk, életünk, a közösségek, a világi testvérekkel közös új projektek, a vezetőség stb. tekintetében. 

Nagyon sok témáról beszélhetünk: a gye-

rekekről és fiatalokról, a pasztoráció-

ról, a lelkiségről stb. és nagyon jó 

látni, hogy vannak eszközök, 

amelyek segítségével megvaló-

síthatjuk az elképzeléseket. Az 

a fontos, hogy ezek a dolgok 

mindannyiunk részvételével 

valósuljanak meg. 

A mostani találkozó alapján 

milyennek látod az embere-

ket? Lelkesedéssel állnak hozzá 

a munkához? 

Nagyon tehetséges, lelkes, elköte-

lezett és tettre kész embereket látok 

és hatalmas energiát érzek a csoportban, 

amely számára fontos a megosztás, érdeklik a többiek és közösen akar alkotni… igen pozitív hangulatban. 

PERE FERRÉ TESTVÉR   
Tartományfőnök 
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TANÚSÁGTÉTELEK 
AZ ÉLETET MEGOSZTJUK, ELKÉPZELJÜK A JÖVŐT 

Xema Rius  
Algéria 

Hatalmas lelkesedéssel vágunk bele, 

hogy változtassunk a jelenlegi körül-

ményeken és megteremtsük Marcel-

lin lelkisége megélésének új módjait.  

Emma Vílchez 
Maristes Badalona (Katalónia) 

Teret adni a szerzetes és világi testvérek és a 

fiatalok véleményének. Meghallgatni, hogy 

mit érzünk, és hogy kik vagyunk. Előre tekin-

tetni a jövőbe, ahol mindenkinek van helye. 

Mindez egy lassú folyamatot feltételez, mert 

mindent alaposan át kell gondolnunk, de a 

startpisztoly már eldördült. 

Maryvonne Donnart 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Lagny-i Közösség (Franciaország) 

A Fórum alkalmat biztosított, hogy hoz-

zájáruljuk a maristák által képviselt jö-

vőhöz. Szerzetes és világi testvérek kö-

zösen törekszünk a marista lelkiség to-

vábblépésének biztosítására.  
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Christian Boutin  
Kanadái tartomány 

Lehetőségem volt látni, hogy a világ egy másik 

részén működő marista közösség is ugyanazt 

az utat járja, mint mi. Mindannyian azt keres-

sük, hogy hogyan tudunk jobbá tenni egy fo-

lyamatosan változó világot. Ennek egyik mód-

ja a meghallgatás és a megosztás.  

Ioanna Palamari 
Leontios Sxoli Athén (Görögország) 

Remélem, hogy a javaslatok többsége 

megvalósul majd. Jó lenne azt látni, 

hogy lesznek olyan kérdések, amelyek-

kel a jövőben már nem kell foglalkoz-

ni. Ez nagy siker lenne a maristák szá-

mára.  

Ángela Meszarosné Nagy  
MISZ, (Magyarország) 

A találkozó új lendületet adott, hogy más-

ként éljük meg mindennapi életünket és 

napi rutinunkat. Új dolgokkal tudunk hoz-

zájárulni munkánkhoz és azzal a lelkese-

déssel, amelyet jobban képesek vagyunk 

kifejezni a mindennapokban. 


