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Vakáció!!! Ez az a varázsszó, amelyet a tanév végén mindenki any-

nyira vár. A szünidőben mind a gyerekek és a fiatalok, mind a ta-

nárok olyan dolgokkal is tudnak foglalkozni, amelyekre év közben 

nem mindig van lehetőségük. 

Marista hivatásunk alapján a szabadidős tevékenységeket összefogó 

marista ifjúsági pasztoráció keretében próbálunk meg válaszokat adni 

a különböző problémákra. 

Az iskolák különböző nyári napközis táborokat 

és különféle sporttevékenységeket szerveznek. 

Az idei nyár tele volt élményekkel, amelyeket a gyerekek és a fiatalok 

a táborvezetők támogatásával élhettek át. 

Ki kell emelni a Marista Cserkészközpont és a Nyitott Kéz–

Nyitott Szív Ifjúsági Szövetség mozgalmak programjait. 

A szervezetek táborokat szerveztek, amelyek célja az 

volt, hogy a gyerekek közösségben töltsenek el né-

hány napot az év többi részétől különböző környezet-

ben, ebben az esetben a természetben. Az eseményteli 

napok alatt szabadidős és gondolatébresztő tevékenysé-

gek segítségével próbálták az értékeket erősíteni. 

Ki kell emelni az európai marista táborvezetők MarCha találkozón való részvételét, amelyre idén tartomá-

nyunkban, Llinars del Vallèsban került sor. 

Augusztusban közös programot szerveztünk a Nen Déu napközis tá-

borokkal. Ennek keretében a táborvezetők elkísérhetik a ferences 

testvérek Szent Szívek speciális oktatású iskoláinak tanulóit. 

A nyári programok egyik fontos része a képzés. Idén augusz-

tusban a Mirall iskola hivatalos tanfolyamokat szervezett tá-

borvezetők és igazgatók számára. A tanfolyamon marista, il-

letve más egyházi és szociális intézmények fiataljai vettek 

részt. 

Szintén fontos megemlíteni a fiatalok számára tartományunkban, 

konkrétan Görögországban, Magyarországon és Katalóniában szer-

Manel Martín testvér 
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vezett önkéntes táborokat. Nemzetközi szinten egy-egy csoportunk önkén-

tes munkát végzett Paraguayban, Kolumbiában, Ruandában és Libanon-

ban. 

A munka során az érintett intézmények megtapasztalhatták a szoli-

daritást és a nekik nyújtott szolgálatot, a résztvevőknek pedig fe-

lejthetetlen és gazdagító élményben volt részük. 

Most pedig egy új tanév kezdődik! Augusztus végén és szeptem-

ber elején megkezdődtek a marista szabadidős szervezetek tanév-

nyitó értekezletei az új mottó köré 

szerveződő különböző tevékenysé-

gek megbeszélésével. Az 

idei mottó: MOST! 

Elérkezett a pillanat, hogy hálát adjunk Istennek a 

különböző élményekért: idén nyáron összesen 

1948 gyerek és nevelő vett részt az ifjúsági pasz-

torációs programokon. 

Hálásak vagyunk 

mindenkinek 

az odaadó 

munkáért és az 

erőfeszítésekért és azért, hogy segí-

tett abban, hogy boldogabbá tették azokat a gyerekeket és fiatalokat, 

akikkel közösen vettek részt a 2019-es nyári 

programokon.  

Manel Martín testvér 
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2019. NYÁR: UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL! 

A 2019-es görögországi nyári pasztorációs programok mottója a 

következő volt: Utazás a Föld körül. 

A Verne Gyula regénye ihlette mottó 

jegyében a világ különböző részeinek 

híres embereivel és jellegzetes épületeivel ismerkedtünk meg. Na-

gyon érdekes és pozitív élmény volt a Nikola Kharikiopoulosszal foly-

tatott beszélgetés a (Kolumbiában lévő) medellíni noviciátusból. 

A Tinosz szigetén lévő Kolympithra marista házban több turnusban 

zajlottak a táborok az athéni marista iskolák tanulóinak, valamint a 

tinoszi és a szíroszi plébániákhoz tar-

tozó gyerekeknek a részvételé-

vel. A gyerekek nagy része ka-

tolikus családokból származik 

és táboroztatásuk korcsoportok 

szerint történt. 

Július végén az érettségizett diákok és az egyetemi hallgatók kerül-

tek sorra. 

A táborok és a programok szervezése a marista közösség és a 

„Cselekvő marista ifjúság” csoport feladata volt. 

Végül szeptember első hetében a Sziri vá-

roskában lévő marista házban megrende-

zésre kerültek a „Καρδιά Χωρίς Σύνορα” (Szívek határok nélkül) Szociá-

lis Központban élő gyermekek részvételével szervezett táborok. 

2019 nyarán összesen több mint 120 gyerek és fiatal vehetett részt 

ezekben a pasztorációs tevékenységekben. Közösen átélt kalandok-

ban volt részünk, élveztük a tengert, együtt játszottunk a strandon 

és kirándulásokat tettünk, hogy felfedezzük a környéket és még 

jobban megismerjük Tinosz szigetét. 

Rafa Escolà testvér 
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Pau Tristany testvér 

A nyári programok immár ha-

gyománynak számítanak a magyarországi 

marista központokban. A Mária Iskolatestvérek nevelési központjai 

évek óta szerveznek különféle nyári napközis táborokat. Idén ösz-

szesen 230 gyerek és 37 önkéntes vett részt a különböző progra-

mokon. 

Június végén a karcagi T.I.P. Nyitott Ház Tanoda négynapos tá-

borokat szervezett a Balatonnál, hogy a gyerekek néhány napot 

kikapcsolódással és különböző szabadidős tevékenységekkel tölt-

senek. A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola a cigány gyere-

kek támogatására és ösztönzésére irányuló „Bari Shei” projekt ke-

retében szintén háromnapos táborokat 

szervezett a Visegrádi-hegységben. 

Július elején Karcagon és Esztergomban is megkezdődtek a három-

hetes napközis táborok. Ahogy az már hagyomány, a táborban 

részt vettek a katalóniai Marista Cserkészközpont önkéntesei, 

hogy színt és vidámságot vigyenek a tábori programokba. Eszter-

gomba a montserrati cserkészcsapat, míg Karcagra az arrelsi 

csapat vándorai (roverek) jöttek segíteni. Munkájukat mindkét 

helyszínen magyar önkéntesek is segítették. A rengeteg változa-

tos és vidám programnak köszönhetően (kirándulások, játékok, 

strandolás stb.) a három hét nagyon gyorsan elrepült. 

Augusztus 19. és 24. között immár ötödik 

alkalommal került megrendezésre a kar-

cagi focitábor, amelyen több mint 40 gyerek vett részt, akik négy kata-

lán önkéntes edző segítségével edzettek és csiszolták technikájukat. 

Összességében véve számtalan szabadidős és nevelési program vitt 

színt és vidámságot az idei év legmelegebb hónapjaiba. Ezúton is 

szeretnénk köszönetet mondani az önkénteseknek, a nevelőknek 

és a szerzetestestvéreknek, akik a gyerekek számára lehetővé 

tették ezeket a csodás élményeket. 
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Szertettel üdvözlünk mindenkit! Az utcákat borító 

elszáradt levelek a nyár végét jelzik, így maristaként 

számot vetünk a 2019-es nyár során végzett a számtalan szolidaritási tevékenység-

gel. A marista fiatalok által a szünidőben végzett változatos tevékenységek egyik célja egy 

igazságosabb világ megteremtése. Ennek érdekében a részt vevő fiatalok megtöltötték hátizsákjukat energiával és a 

megosztásra irányuló szándékkal, hogy különböző önkéntes projekteket ismerjenek meg és éljenek át. 

A SED-Catalunya civil szervezet tagjai közül sokan vettek részt ruandai, kolumbiai és paraguayi közösségek éle-

tében, ahol az egyes helyszíneken zajló különböző projektekben vállaltak részt. Ezek között szerepel többek között 

egy tanítóképző intézmény, a nők érdekeinek érvényesítésére irányuló projektek vagy a társadalmi kirekesztés által 

veszélyeztetett gyereket segítő tanodák. A katalóniai Marista Cserkészközpont fiataljainak más csoportjai a csapat 

vándorainak projektjében vettek részt karcagi és esztergomi gyerekekkel és fiatalokkal, ahol táborvezetőkként 

segítettek a nyári táborokban, Zágrábban pedig az „Are you Syrious” nevű, menekülteket segítő projektbe kapcso-

lódtak be. A katalóniai Rubí város iskolájának egy csoportja néhány napot töltött Athénban, ahol menekülttábo-

rokban zajló projektekben vettek részt. A CMI (Nemzetközi Missziós Együttműködés) révén ketten Libanonba uta-

ztak, ahol megismerhették a Fratelli-projekt keretében végzett munkákat és részt vettek a helyszínen zajló nyári 

programokban. 

Idén azok a magyar és athéni fiatalok is számos élménnyel gazdagodtak, akik részt vettek a riallesi (Santa Coloma) 

és a gabellai (Barcelona) nyári táborokban, két francia testvér pedig eljött a gabellai táborba és ellátogatott a II. Nyi-

tott Szív csoporthoz, amely önkéntes tábort szervezett Horta de Sant Joanban. Ezek olyan lélekemelő élmények 

voltak, amelyek során a katalán testvérek közösségei tartományunk különböző országaiból érkező embereket fo-

gadhattak. 

A fentiek mellett a tartományban fiatalok által szervezett különböző táborok, 

napközis táborok és kirándulások is zajlottak, amelyek színt vettek az idei 

szünidőbe és különleges élményekkel gazdagították azt. A 2019-es nyár im-

már véget ért, de biztosak lehetünk benne, hogy a szolidaritás és a 

szolgálat megtapasztalt élményei megtöltik majd a fiatalok 

szívét és hozzájárulnak ahhoz, hogy közösen egy igazságo-

sabb társadalmat építsünk.  

Anna Badia 
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Az arrelsi cserkészcsapat vándor korosztályának tagja 

vagyunk és már az elmúlt tanév elején elhatároztuk, hogy külföldi 

önkéntes munkát szeretnénk végezni. A rengeteg ötletet követően úgy 

döntöttünk, hogy a marista közösség keretében keresünk önkéntes 

munkát, mivel tudtuk, hogy hálózatot akarnak létrehozni, amelynek cél-

ja, hogy különböző élményeket nyújtsanak az Hermitage tartomány 

egyes területein. Lehetőséget kaptunk, hogy elmenjünk Karcagra egy 

maristák által fenntartott iskolába. 

Karcagon tábori segítőként dolgoztunk egy zömében cigány gyerekek-

nek és fiataloknak szervezett napközis táborban, ahol programokat szer-

veztünk és megpróbáltunk a gyerekeknek alapvető értékeket átadni 

játékokon keresztül, ahogy a cserkészcsapatunkban mindig is tettük. A 

magyar nyelv nagyon különbözik a katalántól, a spanyoltól vagy az angoltól és az 

elején nehezen tudtuk megértetni magunkat, de szerencsére velünk volt két spanyol 

szakos magyar diák, akik segítettek tolmácsolni a gyerekek és a cserkészek között. A nyelvi akadályt 

eleinte nehézségnek éreztük, hogy megismerjük a helyieket, de az ottaniak lelkesedése, hogy magyar 

szavakat tanítsanak nekünk és rávegyenek arra, hogy próbáljunk meg kommunikálni velük, rengeteg 

nevetéssel járó kommunikációt eredményezett olyan anekdotákkal, amelyekre még sokáig emlékezni 

fogunk. 

Ott-tartózkodásunk egész ideje alatt számíthattunk az ottani közösségben élő Jordi és Pau testvér 

feltétlen támogatására, akiknek rendkívül hálásak vagyunk. Közelről megismertük a munkájukat, napi 

tevékenységeiket és a szolgálattal kapcsolatos hivatásukat. Úgy éreztük magunkat, mint egy körül-

belül húsz fős, egy fedél alatt élő nagycsalád. 

Szintén szeretnénk megemlíteni a katalóniai Marista 

Cserkészközpont által szervezett képzést, amely 

felkészített minket arra, hogy mire számítsunk és 

eszközöket adott a kezünkbe ahhoz, hogy a 

legjobbat nyújtsuk a karcagiaknak . 

Az arrelsi cserkészcsapat vándorai 
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Önkéntes tábor Paraguayban 

Elég nehéz szavakat találni a paraguayi 
Horquetában önkéntesként megélt élményeimről, 
mert az igazság az, hogy olyan sok érzést tapasztaltunk 
meg és olyan sok álmom vált valóra, hogy nem is tudom, hol kezdjem. 

Az ott-tartózkodásom alatt olyan sok mindent tanultam az ottaniaktól, hogy min-
dezt remélem, soha nem fogom elfelejteni. 

Elhoztam magammal azt, hogy az ember nagyon kevéssel is lehet boldog, elhoztam 
a gyerekek mosolyát, amellyel nap mint nap az utcán üdvözöltek minket, azoknak az 
embereknek az alázatát, akik az első naptól kezdve szeretettel fogadtak 
bennünket és megosztották velünk azt a keveset, amijük van és elhoztam azt a 
lelkesedést, amivel megtanultam azt a keveset, amit tudtam és ami számukra 
olyan fontos. 

Az ismeretlentől való félelem már az első héten szertefoszlott, amikor 
elkezdtem otthon érezni magamat és beilleszkedtem a helyi közösségbe. 

Soha sem leszek képes megköszönni mindazt, amit magammal hozhattam, és 
amit tőlük tanultam. 

Szeretnék köszönetet mondani a SED-nek, amiért ilyen élményben 
lehetett részem, és köszönöm a horquetai családnak, hogy 
valóra válthattam az álmomat. 

Gemma Aris, Malgrat (Katalónia) 

Idén július közepén Marc és én várakozással, reménnyel és lehetőségekkel 

töltöttük meg a hátizsákunkat és elindultunk Ruandába, tudván hogy olyan élményben 

lesz részünk, amely maradandó nyomot hagy majd bennünk. 

Egy hónapot töltöttünk a mururui testvérek közösségében. Mururu a délkelet-ruandai Rusizi 

körzet egyik járása, ahol a testvérek egy tanítóképző iskolát tartanak fenn és igazgatnak. 

A csodálatos teaültetvényekkel körülvett helyen a napi programunk reggel 7-kor 

kezdődött a közösséggel együtt elfogyasztott közös reggelivel, majd ezt követően 

minden nap más-más meglepetést tartogatott számunkra: volt, amikor órákig 

dekorációt vágtunk ki, hogy feldíszítsük az iskola kápolnáját, részt vettünk a 

diákok foglalkozásain vagy irodai munkát végeztünk és minden nap hosszú 

sétákat tettünk a harsány zöld növényzettel körbevett Kivu tó partján, ahol 

csendes, büszke és kedves helyiek élnek. 

Megismertük az iskolát, tapasztalatokat osztottunk meg a diákokkal és a 

tanárokkal, számos ünnepségen és találkozón vettünk részt, de elsősorban 

a testvérekkel és azokkal a szerzetesjelöltekkel töltöttünk sok időt, akik 

Mururuban tartózkodtak, mielőtt folytatták volna tanulmányaikat. Velük 

töltöttük a napjainkat, együtt étkeztünk, hosszú beszélgetéseket folytattunk, 

csendben voltunk, rövid és hosszabb pillantásokban merültünk el és 

imádkoztunk, és ennek hatására a Mururuban töltött idő révén tovább növeked-

tek bennünk a megosztás, a tanulás, a mások tiszteletben tartása, valamint a hála és 

a szeretet magjai. 

Az idei önkéntes tábor igen különbözött azoktól, amelyekben eddig részt vettünk, mivel itt 

igen nagy hangsúlyt kapott az odafordulás és a jelenlét. 

 A többi önkéntessel való találkozókon azt kérdezték tőlünk, hogy mi hoztunk ma-

gunkkal Ruandából, és úgy éreztem, hogy az út folytatását, mert az út még csak 

most kezdődött. 

Gemma Sierra , Katalónia 
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Idén nyáron 

egy régi vágyam tel-

jesült, mert 2 hetet töltöttem Spanyol országban 

önkéntes munkán. Hasonló intézményben voltam, mint 

a Maristák által fenntartott alapítvány Esztergomban. 

A nevelők nagyon kedvesek, segítőkészek voltak. A gyerekek pedig érdekes, 

mert teljesen hasonlóak , mint az esztergomi alapítványnál. A kommunikáció 

okozta nehézségeket nagyon hamar és könnyen legyőztük. Szabad időmben 

várost néztem a szerzetesekkel. Nagyon gyönyörű helyeken jártam. Szép em-

lékekkel jöttem haza. Sajnos, nagyon szomorú, hogy  milyen sok gyereknek 

van szüksége külön foglalkozásokra, hogy érezze, szeretik őt, emberként, sőt 

kisgyerekként bánnak vele, esetleg megkapja ami a fejlődéséhez, tanulásához 

szükséges, azt, amit a családban sok esetben nem kapnak meg. Több ilyen Marista 

intézményre lenne szükség, és biztos, hogy akkor is kevés lenne. Remélem máskor is 

lesz lehetőségem eljutni, másnak is ajánlani fogom az ilyen " kihívást", mert számomra az 

volt. Köszönöm a Magyarországon élő testvéreknek, hogy ott lehettem. Különösen Pau 

testvérnek, hisz az ő szervezése nélkül nem jöhetett volna létre 

ez a program.  

Horváth Brigitta, Esztergom  
Tanítani... más helyeken 

Az elmúlt nyáron iskolánk, a Néa Szmirna-i Általános Iskola lehetővé tette, 
hogy egy igen különös hálózati tanításban vegyünk részt. A célállomás Barcelona 
volt, Európa egyik legszebb városa, ahol marista közösségünk igen dinamikusan 

van jelen, és ahol rengeteg látnivaló van. Két közösség, a Sants és az El Casal 
látott vendégül és már érkezésem előtt úgy gondoltam, hogy „saját csalá-

domhoz” megyek látogatóba. A meleg fogadtatás megmutatta, hogy mit is 
jelent a vendéglátás, az önzetlenség és a testvériség. 

A leginkább a tökéletes fogadtatás, a vendéglátás és a szervezés nyűgözött le. 
Barcelonába való megérkezésem előtt már jó néhány héttel megkaptam a 
részletes napi programokat, és mind a görög, mind a barcelonai társaim kész-
ségesen tájékoztattak és mindent megadtak, amire csak szükségem volt. Már 
az előkészületektől kezdve kapcsolatban álltunk és igen hasznos információ-

kat osztottunk meg egymással. Anna mindig ott volt mellettem és rengeteget 
segített, hogy beilleszkedjek a helyi csapatba és környezetbe. Ezért szeretnék 

szívből köszönetet mondani Anna Badiának. 

Napközben minden nap programokat és kirándulásokat szerveztünk, az estéink pe-
dig szabadok voltak. Általában a többi nevelővel szerveztünk közös programokat, akik 

többségében katalóniai marista iskolákban dolgoznak vagy hozzám hasonlóan tartomá-
nyunk különböző pontjairól érkező önkéntesek voltak. Hétvégén Manel testvérrel ellátogattunk a 

Pireneusokban lévő nyári táborainkba, ami tényleg varázslatos élmény volt, mert itt a gyerekek különböző 
generációi a természetben és a marista családban tölthetnek el néhány napot. Azoknak, akik ennek az életstí-
lusnak a szerelmesei, az életben egyszer mindenképpen meg kell tenniük ezt az utat. 

Elég nehéz újraélni mindezt, amit a két hét során megtapasztaltam és még nehezebb elfelejteni... Néhány 
napon keresztül a világ különböző részeiről érkezett diákok, menekültek, nevelők és testvérek mindannyian 
ugyanazon család tagjainak éreztük magunkat, ugyanaköré az asztal köré ültünk, megosztottuk egymással a 
hazánkból hozott élményeket és közös élményeket szereztünk az együtt töltött idő alatt. 

Köszönjük mindazt, amit együtt megéltünk, megtanítottunk és megtanultunk. 

Fotini Makri, Görögország  
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A MOST az a pillanat, amikor személyes történeted és álmaid találkoznak szemé-

lyes perspektívában. Ez az a pillanat, amikor Isten 

népe és a maristák által bejárt út találkozik mindazzal, amit létre 

tudunk hozni és azzal az úttal, amely még közösen ránk vár. 

Most van Isten országa jelen az életünkben, a most jelenti a 

kairoszt. 

A „MOST” mottóval az európai maristák elmélyülnek a 

belső világ nevelésével kapcsolatos munkában, kihasznál-

va a mindfulness, valamint a relaxáció és a teljes figyelem 

egyéb irányzatainak népszerűségét, sajátos jellegzetes-

ségeinkkel kiegészítve azt. Mivel Szent Pál görögül beszélt, 

ismét megújítjuk az evangelizáció nyelveit Álvaro Fraile ma-

dridi művész kiváló és átfogó munkája segítségével, aki 

karöltve dolgozott az Ibériai-félszigeten jelen lévő marista 

tartományok különböző munkacsoportjaival. 

A mottót szeptemberben és októberben ismertették a különböző marista 

intézményekben egyrészt csoportos tevékenységek, másrészt nagysza-

bású tanévnyitó ünnepségek általános programja keretében. 

A szokásnak megfelelően olyan pedagógiai anyagokat dolgo-

ztak ki, amelyek vezérfonalként használják az idei mottót, 

hogy közelebb hozzák a marista értékeket, megemlékez-

zenek a naptárban megjelölt dátumokról és a gye-

rekek életkorának megfelelően megünnepeljék az 

egyházi év eseményeit. Ugyanakkor immár az 

egymást követő második évben a katalán maris-

ta szociális intézmények nevelői vallásközi me-

gközelítést alkalmazva konkrét anyagokkal 

járultak hozzá a mottóval kapcsolatos 

munkához gyerekek és fiatalok csoportjai 

számára, valamint olyan nevelési és játékos 

javaslatokat tettek, amelyek célja a mottó csa-

ládoknak történő bemutatása. 

Dani Farràs Berdejo  
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Új és járatlan utak megnyitása 

A (franciaországi Saint-Chamond-ban lévő) Notre-Dame de l’Hermitage rendház adott otthont a franciaországi, 

katalóniai, görögországi, magyarországi és algériai maristák 2019. július 18. és 22. között megrendezett VI. tar-

tományi káptalani gyűlésének. A háromévente összehívott káptalani gyűlésen idén 49 szerzetes testvér, 

továbbá két világi nővér – Imma Amadeo és Michèle Ragni – és két világi testvér – Pep Buetas és Dani Farràs – 

vett részt, hogy értékeljék a jelenlegi helyzetet, a jövőbe tekintsenek és létrehozzanak egy olyan csoportot, 

amely a provinciális testvér mellett lendületet ad az evangelizációs missziónak és emberi értékeket mutat fel. 

A l'hermitage-i rendház a Gier folyó partján található és vízével arra hív bennünket, hogy mi is megmerí-

tkezzünk Marcellin Champagnat lelkiségében, aki az első testvérek segít-

ségével felépítette a rendházat. A találkozón részt vett Ernesto Sán-

chez rendfőnök testvér, valamint Ben Consigli és Joâo Carlos do 

Prado főtanácsosok, akik mindhárman Rómából érkezte. 

 

 

Lluís Serra Llansana testvér 

Pillantás a valóságra 

Egy új utazás előtt alapvető fontosságú me-

gismerni a kiindulópontot. A Tartományi 

Tanács és a Gazdasági Tanács beszámolói 

ezt a feladatot töltik be. Kijelölik továbbá, 

hogy a mostani hároméves időszak végén 

hová érkeztünk meg. Átláthatóság és nyi-

tottság az adatszolgáltatásban. Lehetőség a 

helyzet tudatosítására. Új célok körvonala-

zódása. 

Tartományi fórum 

A L'Hermitage Marista Tartománynak számos iskolája, 

szociális intézménye és lelki központja van. A tartomány 

számára nagy értéket jelentenek az ifjúsági csoportok, a testvé-

riségek, a marista szellemiségű és pasztorációs csoportok, a 

férfiakból és nőkből álló önkéntes csoportok stb. Több száz vi-

lági testvér és nővér vesz részt elkötelezetten a közös miss-

zióban. Több ezren kapnak ösztönzést nevelői te-

vékenységüknek köszönhetően. Champagnat maristái alkotják 

azt a csoportot, amelynek tagjai közös életet élnek és egy jobb 

jövőt képzelnek el. A tartományi fórum egy olyan kórusműhöz 

hasonlított, amelyben különböző helyről származó számtalan 

hang szólalt meg. A fórum ideje alatt öt szakaszban zajlottak 

különböző tevékenységek, amelyek eredményeképpen 13 

ajánlás fogalmazódott meg, melyeket eljuttattak a tartományi 

káptalanhoz. Mindannyian egy hajóban evezve 

tartunk a jövő horizontja felé . 

Szervezeti kérdések 

A vallásos élet manapság hatalmas 

kihívások elé néz. Naprakésszé kell tenni a 

valóság megközelítésének módjait, azt 

hogy úgy szervezzük a dolgokat, hogy az 

általunk kívánt élet szerint élhessünk és 

válaszokat adhassunk az adott korszak kér-

déseire. Az együttélés eszközei az egyszerű 

és testvéri élet szolgálatában . 
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Lluís Serra Llansana testvér 

Az evangélium ereje 

Úgy tűnhet, hogy a tartományi káptalani gyűlés 

egy egydimenziós vállalkozáshoz hasonlít. A moti-

váció Isten szavának meghallgatásában, a 

közösségi és egyéni imában, a szeretetben 

megnyilvánuló lélek misztériumában való el-

mélyülésben, az eucharisztia megosztásában és 

Mária maristák által képviselt értékeiben rejlik. Ha 

nem a lelkiség jelenti a marista intézmények 

központi elemét, akkor mit sem érnek a megálmo-

dott projektek. Ez a kulcsa a megfelelő értel-

mezésnek, amely értelmet ad az életnek 

és a küldetésnek . 

Gyermekvédelem 

A gyermekvédelem annak minden vetületében 

megkérdőjelezhetetlen prioritássá válik. A gyer-

mekek és fiatalok jogai nem képezik tárgyalás 

alapját. Az egyháznak és a társadalomnak elköte-

lezett marista rend tanúbizonyságot tesz arról, 

hogy az áldozatok támogatása kiemelt fontosságú 

számára. A L’Hermitage Marista Tartomány 

továbbfejlesztette valamennyi gyermekvédelmi 

rendszerét és azon munkálkodik, hogy kiválóságra 

tegyen szert a tanulók és a nevelés-

ben érintettek 

érdekeinek 

Tartományi Tanács 

A megvalósulás érdekében minden projektnek egy 

mélyen elkötelezett emberekből álló csoportra van szüksége. 

Ebben a tekintetben minden egyes tartományi káptalan egyik 

legfontosabb feladata a tanácsosok megválasztása.  

Az új 2019-2022 közötti hároméves időszakra az Általános Tanács 

Pere Ferré testvért nevezte ki tartományfőnöknek. A káptalan tagjai 

megválasztották a Tartományi Tanács Xavier Giné, Mateos Levanti-

nos, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbies és Gabriel Villa-Real 

testvérekből álló testületét is. Mindannyian tudják, hogy számíthat-

nak testvéreik bizalmára.  

Csak itt és most képesek határozott 

lépéseket tenni és új utakat keresni. Ha 

pedig újak, akkor az azt jelenti, hogy 

egyelőre feltérképezetlenek. A káptalan 

mindezt lehetségesnek tartja. Ehhez 

eltökéltségre és mély elkötelezettségre 

van szükség anélkül, hogy hagynánk, 

hogy magával ragadjon a félelem. 

Szívünkben pedig örömnek kell lenni. 
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A tanév első hónapjaiban megkezdődött a Mon-

tagne-díjak átadása azoknak a személyeknek, akik bevált 

gyakorlatokkal és innovatív neveléssel kapcsolatos projekteket 

nyújtottak be. Az alábbiakban néhány fényké-

pet közlünk a különböző országokban 

lezajlott díjátadókról. 

Pau Tristany testvér 

1. díj: Everything is in your hand 
Accessit: Stand by you 

Lycée Léonin Patissia, Athèn 

2. díj 

Nyitott szem, nyitott szív 

A Mi Házunk, Esztergom 

3. díj 

Litecultura 

Maristes Valldemia, Mataró 

 

Különdíj 
Simulació educativa 

Maristes Montserrat Lleida 

Különdíj 
Experiment chemistry 

Lycée Léonin Néa Smyrni, Athènes 

Különdíj 
Drama in english 
Maristes Girona 
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2017 tavaszán a Valence-i Egyházmegye fenntartói konferenciáján Pierre-Yves 

Michel atya helyi püspök interpellációval fordult Christophe Schietsához a marista test-

vérek fenntartói képviselőjéhez, amelyben a St Paul Trois Châteaux-i „Drôme Provençale” intézmény 

számára olyan pasztorációs figyelemmel követést kért, amely közelebb áll az intézményhez, mint amelyet az 

egyházmegye biztosítani tudott. Az iskola ráadásul a St Paul-i Mária iskolatestvérek rendházának léte-

sítményeiben van. Az iskola vezetősége és az idős testvérek elöljárói közötti viszony mindig is kiváló volt. Az 

új konstrukció a testvérek területén valósult meg a tartomány teljes támogatásával. Ezenkívül a püspök úr 

természetesnek és logikusnak tartotta, hogy az intézményt a franciaországi marista testvérek hálózatára bíz-

za, különösen tekintettel a konkrét és közeli pasztorációs jelenlétre. 

A felügyeletben történt változás azonban felkészülési időszakot és józan mérlegelést tesz 

szükségessé. Az felkészülés elsősorban a tanári karnak a marista hálózat által 2017 

szeptemberétől összehí-

vott különböző megbes-

zéléseken való részvéte-

lével zajlott. Ez az 

időszak lehetővé tette, 

hogy Eric Reynier úr me-

gismerje azt a missziót 

és azokat az értékeket, 

amelyek a marista in-

tézmények alapját képe-

zik azóta, hogy 1817-

ben Champagnat atya megalapította rendet egészen ezen értékek mai 

konkrét megvalósulásáig. 

Az együttes gondolkodás mindkét fél, azaz egyrészről a fenntartó Marcellin 

Champagnat Egyesület igazgatótanácsa, másrészről az intézmény számára is 

igen gazdag tapasztalatokat jelentett, és lehetővé tette az illetékes hatóságok, 

az egyházmegyés püspök és a marista testvérek franciaországi tartományának 

provinciális testvére részéről történő végleges jóváhagyást. Az egyházmegyei felelős 

jelenlétében a püspök 2019. augusztus 30-án hivatalosan is átadta a figyelemmel kísérést 

és a szép iskolakomplexum valamennyi tervének nyomon követését. Sajátosságából kifolyólag 

(mezőgazdasági iskola) az intézmény gazdagítani fogja az országos és nemzetközi marista hálózatot. 

Szeretettel üdvözöljük az létesítményt a maristák, a szerzetes és a világi testvérek családjában! Biztosak 

vagyunk benne, hogy az intézmény meg fogja találni a helyét, konkrét feladatait és részvételét a marista 

misszió dinamikájában a diákok és a családok javára .  

André Déculty testvér 
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Idén szeptembertől a Gironában található, immár 50 éve működő Gyerekkuckó nevű bölcsőde a katalóniai 

marista nevelési intézmények hálózatának részévé vált. A tanév pedig megkezdődött! 

A Gyerekkuckóba járó 0-3 éves gyerekek esetében a két legfontosabb cél kezdettől fogva a tanulás és az öröm 

volt. Ezek a célok továbbra is érvényesek maradnak és tökéletesen illeszkednek a Mária Iskolatestvérek alapí-

tójának, Marcellin Champagnat-nak a mottójához, miszerint „a neveléshez szeretetre van szükség”. 

A Gyerekkuckó jelenleg egy belső udvarral összekötött két épületből álló komplexum alsó szintjén helyezkedik 

el a legkisebbek számára kialakított területtel, árnyékos részekkel és egy kis konyhakerttel. 

A Gyerekkuckó tulajdonosváltására azért került sor, mert a korábbi tulajdo-

nosok, Maria Assumpció Serra és Maria Teresa Brugués nyugdíjba 

vonultak és a maristákra bízták annak a feladatnak a folytatását, 

amelyek ők maguk az utóbbi 50 évben végeztek. 

Minden jót kívánunk az új tanévre a Gyerekkuckóba járó 

kicsiknek, családjaiknak és a nevelőtestületnek!  

Llorenç Claramunt 
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llorenç Claramunt 

 

Llorenç Claramunt 

A maristák és az Ökumené Missziós Egyesület együttműködési megállapodást írt alá a Domingo Solá Szociális 

Központ közös irányításáról. Az Ökumené központ önkéntesek segítségével katalán és spanyol nyelvű írás- és 

olvasástanítással foglalkozik a barcelonai Raval negyedben. Másrészt az odafigyelés, a kulturális ismeretter-

jesztés és a személyes tanácsadás révén az intézmény megismerteti a befogadó 

ország társadalmi és kulturális viszonyait a kerület bevándorlóival. 

Az aláírt megállapodás értelmében a maristák képviseltetni fogják 

magukat az igazgatótanácsban, amely a következőkből áll: Vicenta 

Gallego (a jelenlegi egyesület elnöke); Adenai Novo (akit a kata-

lán maristák Escó Alapítványa jelölt); Florenci Bové (akit a kata-

lán maristák Champagnat Alapítványa jelölt) és Montse Campo 

(akit az Ökumené Missziós Intézmény jelölt). 
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    دار الجنة

DAR TOYOR EL JENNAH—A „PARADICSOMMADARAK” OTTHON 
Mostaganem – Algéria  

Xema Rius testvér 

 

Egy kis történelem 

2004-ben a 2002-ben Algériába érkezett három testvér megérkezett 

Mostaganembe. 

A város egyszerű és számos problémával küszködő családok által 

lakott, lepusztult házakkal teli régi Derb nevű negyedében tele-

pedtünk le. Ezekben a családokban természetesen rengeteg a 

gyerek, akik közül sokan sok időt töltenek az utcán, mert otthon 

nagyon szűkös a hely. 

A három testvér első ötlete, amelyet 2004-es missziós projektjükben is 

megfogalmaztak, az volt, hogy egy befogadó és támogató központot 

(otthont) hoznak létre a városrészben élő gyerekek számára fiatal mostaganemi 

segítőkkel. A projekt azonban csak tavaly áprilisban valósult meg. . 

Célok 

A városrész rendelkezésére bocsátani egy helyiséget, ahol a gyerekek játékos, 

nevelési, kulturális stb. foglakozásokon vehetnek részt. 

Segítségnyújtás elsősorban általános iskolás gyerekek számára, hogy 

más gyerekekkel ismerkedjenek meg és töltsenek el időt. 

A családok, különösen az édesanyák fokozatos integrálása a nevelési 

folyamatba. 

Képzési programok szervezése a szülők számára a segítők által ta-

pasztalt szükségletek alapján. 

Fiatalok bevonása az önkéntes tevékenységekbe.  

Szervezés 

Az Otthon tevékenységeit egy (félállásban alkalmazott) koordinátor, valamint 

három női és két férfi programszervező végzi. 

A programok és foglalkozások keddenként és szombatonként délután 2 és 4 között zajlanak. 



18 

Hétfőn és szerdán az Otthon azokat a gyerekeket fogadja, akik iskolai 

házi feladataikat akarják elkészíteni önkéntesen segítsége mellett. 

A gyerekek létszáma 15 és 25 között változik. A beiratkozás 

jelképes összegbe kerül. 

Minden foglalkozást fiatal algériaiak vezetnek. A testvérek jelenlé-

te igen diszkrét, időről időre részt vesznek a tevékenységekben és 

biztosítják a vezetést és a logisztikát. 

A helyszínek 

Az Otthon tevékenységei a testvérek lakóhelyéül szolgáló és az Algériai 

Vallási Közösségek Egyesülete tulajdonában lévő ház alagsorában zajlanak. 

Pénteken, ami Algériában már a hétvége része, a hely a mostaganemi különböző 

keresztény felekezetekhez tartozó fekete-afrikai egyetemi hallgatókból álló keresztény közösségé. A második 

emeleten a testvérek spanyol, francia és angol nyelvű könyveket tartalmazó könyvtárat tartanak fenn egyete-

misták számára . 

Jogi háttér 

Valamennyi tevékenységért és a biztonságért végső soron (az algériai állam által jóváhagyott, civil szer-

vezetként működő) Algériai Egyházmegye Egyesülethez tartozó algériai egyház felelős . 

Jövőbeli projektek 

Az Otthon fokozatosan fejlődik. Reméljük, hogy amint (a képzési tanfolyamon részt vevő) egyre több pro-

gramszervező képzése befejeződik, jóval több szolgáltatást tudunk majd kínálni és ezáltal tapasztalatokra tes-

zünk szert és elnyerjük az emberek bizalmát. Nem végzünk semmilyen 

népszerűsítési tevékenységet, de a gyerekeknek egyre jobban tetszik az 

Otthon, és szintén fontos az önkénteseink jelenléte, akik egyre job-

ban megismerik projektünket. 

Szintén az Otthonhoz kapcsolódóan a fiataloknak is szeretnénk 

különböző kulturális, művészeti, irodalmi stb. találkozókat szer-

vezni. 

Ha a projekt az eredeti elképzelés megszületését követően 14 

évvel kezdődhetett meg, akkor nincs hová sietnünk. Jelenleg 

célunk, hogy megszilárdítsuk a projektet a mostaganemi fiata-

lokkal együttműködve, és hogy ők legyenek a „DAR TOYOR EL JENA” 

Otthon főszereplői . 
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„Notre Dame de Bon Accueil” egyetemi kollégium 

Paris 

André Deculty testvér 

A Párizs 14. kerületében lévő Dareau utcai marista rendházban már 

évek óta élnek egyetemi hallgatók. Fokozatosan alakítottuk ki a kü-

lönböző funkciójú helyiségeket: hálótermeket, könyvtárat, konyhát 

és mosókonyhát a diákok nagyobb kényelme, valamint a foko-

zottabb rugalmasság és szabadság érdekében. 

Az elmúlt években már nem csak az volt a cél, hogy fedél kerüljön a 

fejük fölé, hanem az is, hogy helyet biztosítsunk számukra az elmélyü-

léshez és a lelkiséghez. Ez a szándék lehetővé teszi olyan fiatalok kivá-

lasztását, akik fenntartják a nemzetköziségből fakadó sokszínűséget és a fiúk 

és lányok közötti egyensúlyt. A jelentkezési dokumentum aláírásával a fiatalok 

vállalják, hogy mindennapjaikban minden szempontból elfogadják a testvéri életet. Évek óta havonta egyszer 

vasárnap este 6 és 9 óra között néhány órát együtt töltenek egymással és a testvérek közösségével. 

Ezek a vasárnapi összejövetelek ötvözik az elmélyülést, a lelkiséget és az együttélést. Délutánonként az egyik 

testvér szervez foglalkozásokat egy-két fiatalnak. A hónap témája a maristák pasz-

torációs évéhez, az egyházi év adott idejéhez és a testvériség életéhez kap-

csolódhat, ugyanakkor nyitott a fiatalok javaslataira is. 

Ezzel együtt a fiatalok konkrét tevékenységeket igényelnek. A közös-

ség kötelezettséget vállal arra, hogy fontos élményeket nyújtson. 

Ezért a plébániával karöltve például a kerület kisebb élelmiszer-

boltjaiban élelmiszergyűjtést szerveznek az élelmiszerbank számá-

ra, összejövetelt szerveznek nagyböjtben egy egyesület számára 

és az algériai vértanúk boldoggá avatása kapcsán tavaly egy befelé 

figyelésre alkalmat adó összejövetelt tartottak a plébánián. 

A közösségi élet továbbra is napi egyszerű és hatékony módja a mások 

iránti tisztelet, a jó szándék és a felelősségvállalás kialakításának. Minden-

nek hatására közös érdeken alapuló tartós kapcsolatok alakulnak ki, amelyeket 

mindenki elfogad. Kezdeményezéseket tesznek, hogy mindenkit megismerjenek egyénileg is, a vasárnapi ösz-

szejövetelek mellett is szerveznek programokat és kiveszik a részüket a mindenki javára végzett feladatokból . 
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TARTOMÁNY 

november 04-07. Az európai tartományi tanácsok ülése Valladolidban 

november 18–20. Missziós Tanács Barcelonában 

november 18–22. Evangelizációs missziós képzés Les Avellanesben 

november 29. Európai Missziós Tanács (Skype) 

december 11–13. Tartományi Tanács Barcelonában 

december 10–11. Világi Maristák Titkárság 

Barcelonában  

 

KATALÓNIA 

november 18–20. MXI (Maristák Innovációs Há-

lózat) segítők találkozója Barcelonában 

november 24. Maristák Champagnat találkozó (Llinars del Vallès) 

november 25. A Megtörni a csendet: tíz arc, tíz hang című könyv 

bemutatója Igualadában 

november 28. A Megtörni a csendet: tíz arc, tíz hang című könyv 

bemutatója Malgrat de Marban 

december 13. Barcelonai karácsonyi felvonulás 

december 20. A Champagnat Alapítvány-Anna Ravell Alapítvány-

Escó Barcelona Alapítvány kuratóriumi ülése  

FRANCIAORSZÁG  

november 13-15.  Fenntartói látogatás Lagnyban  

november 14.  „Marista iskolai nevelőnek lenni” című képzés Mulhouse-

ban 

november 16.  Hálózati nap – 1. modul: Gyermekvédelmi képzés, Notre-Dame 

de l’Hermitage 

november 27. A belső világ elmélyítésével kapcsolatos képzés, 1. modul, Lyon  

november 27.  A gyermekvédelmi pedagógiai segédanyagok áttekintésével fog-

lalkozó munkacsoport Lyonban 

november 29.  A pasztorációs munkacsoport találkozója    

december 2.  Az AMC igazgatótanácsi ülése Lyonban 

december 4.  A belső világ elmélyítésével kapcsolatos képzés, 1. modul, Párizs 

december 7.  OGEC (Katolikus Iskolák Fenntartói Szervezete) nap Lyonban 

december 10.  A képzés tökéletesítésével foglalkozó tanács Lyonban  
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GÖRÖGORSZÁG 

november 23. A francia-görög iskolák érettségiző diákjainak kon-

gresszusa 

november 28. A francia-görög iskolák irodai tanácsának ülése 

november 29. SJA iskolák tanácsa 

november 30. Gyermekvédelmi képzés Néa Szmirnában 

december 3. A fogyatékkal élők világnapjával kapcsolatos figyelem-

felhívás napja 

december 5. Gazdasági munkacsoport 

december 6. Σ.Μ.Α.ΕΛ ülés 

december 9. Az Athéni Katolikus Érsekség nevelőinek és diákjainak 

miséje és találkozója Patissziában 

MAGYARORSZÁG 

november 13. MISZ (Marista Intézmények Szervezete) ülés 

november 28. Határtalan Szív Alapítvány kuratóriumi ülése 

november 29–30. Gyermekvédelmi képzés Karcagon 

december 14. Lelki nap a marista intézmények nevelői számára 


