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A projekt indíttatását a marista testvérek rendjének különböző 

tanácskozásain, nevezetesen az általános és tartományi káptala-

nokon felmerült ötletek adták. 

A 2014-ben Nairobiban megrendezett Nemzetközi Missziós Köz-

gyűlésen a javasolt gondolatébresztő mottó a „Beszélgetés a tűz 

körül” volt. A találkozást jelképező tűz meleget ad, megvéd a 

hidegtől és testvéri beszélgetésekre alkalmas biztos helyet je-

lent, ahová mindenki odafér. 

Felmerült ezenkívül egy igen fontos kifejezés, az „UBUNTU”, amely Barack Obama szerint úgy határozható meg, 

hogy „Az én emberségem elszakíthatatlanul kapcsolódik a tiédhez”. Arról a meggyőződéről van szó, hogy a misszió 

személyes sokszínűségünkben és emberi kapcsolataink gazdagságában nyilvánul meg. Egy afrikai közmondás találó-

an fejezi ki a testvérek szándékát: „Egyedül gyorsabban haladunk, de együtt messzebbre jutunk!” 

A 2017-es Rio Negró-i XXII. Főkáptalani Gyűlésen a találkozó első felhívása tovább vitte ezt az összetartozásra irá-

nyuló törekvést egy közösségi identitás, az életet szolgáló csoport és a küldetésünket szolgáló csoport kialakítása 

révén: „Globális lelkiségi családként élni”. 

Amikor kijelentjük, hogy az igazság változást és fejlődést hoz mindannyiunk számára, akkor osztozunk az alábbi szi-

lárd meggyőződésekben : 

• a személy tisztelete, 

• a sokszínűség munkacsoportjaink egyik jellemzője, 

• a kollektív projektek erősebbek, mint az egyéni döntések . 

 

Ezért ez a paradigmaváltás a csoportok dinamikájára vonatkozó új vezetési módszereket eredményez, amelyek a 

misszió értelmét és olyan értékeket helyeznek a középpontba, mint az igazság. 

 

 

Az igazság mint vezetési mód 

 

Az „igazság” mint vezetési mód nem azt jelenti, hogy ne élnénk meg igaz módon a kapcsolatainkat, ha-

nem egyszerűen azt, hogy a munkahelyi kapcsolatok társas nyomást gyakorolnak a munkatársakra és 

magukra a vezetőkre, ami megváltoztathatja a kapcsolatokat és veszélyeztetheti a dinamikát, a kreativi-

tást és a munkaközösség békés együttélését. 
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Ezért a „vezető” feladata azoknak az energiáknak a felszabadí-

tása, amelyek lehetővé teszik minden munkatárs és ön-

maga számára egy olyan biztonságos és bizalmat adó 

környezetben való megnyilvánulást, ahol mindenki 

számára lehetőség nyílik arra, hogy szabadon kife-

jezze magát. Ahogy az új-zélandi maori őslakosoknál 

a szenvedélyes haka tánc fejezi ki a nép tagjainak 

büszkeségét és kulturális identitását, úgy a mi esetükben 

a közös kultúrát küldetésünk, azaz marista nevelési projektünk 

egyértelmű kifejezése jelenti, amely lehetővé teszi mindenki számára, hogy 

kialakuljon a munkacsoportokban zajló élethez szükséges bizalom. 

Ezeket a készségeket és képességeket el kell sajátítanunk a kollégákkal fenntartott konstruktív és kreatív kapcsolat 

kialakítása érdekében. 

A franciaországi hálózatban jelenleg ennek a megközelítésnek a kialakítása zajlik különböző szakaszokban: 

 

• az azonos fenntartóhoz tartozó igazgatói csoport moderálása: a munkamódszer 

megváltoztatása és a foglalkozások vezetése, 

• „csapatépítési” készségekkel rendelkező személyek képzése a központok irányító-

tanácsainak támogatására, 

• az AMC (Marcellin Champagnat Szövetség) irányítótestületének tanácsadói kabi-

netje és a nevelési központok bizonyos vezető testületei által biztosított kísérés. 

 

Végezetül három idézet illusztrálja a csapatmunka fontosságát egy közös cél elérése által vezérelt szolidáris kollektíva 

kialakítására: 

 

„Ha összejövünk, az a kezdet, ha együtt maradunk az a fejlődés, ha együtt dolgozunk az a siker!”  

Henry Ford 

„A bizalom az a láthatatlan kötőanyag, amelynek segítségével egy csapat győzni tud!”  

Bud Wilkinson 

„Külön-külön egyikünk sem okosabb, mint mindannyian együtt!”  

Kenneth Blanchard 
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Az eddigi bemutatók során pontosan 2500 kilométert tett meg a Megtörni a csendet: tíz 

arc, tíz hang című könyv, amely különböző szempontokból mutatja be mindazt, amit a 

maristák a gyermekek jogainak védelmében tesznek. Azokban, akik nem vagyunk 

hozzászokva az ilyen eseményekhez, kétfajta érzés merül fel: egyrészt hogy folya-

matosan úton vagyunk (Barcelona, Girona, Lleida, Igualada, Roma, Madrid, Mal-

grat...), másrészt az a határtalan öröm, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy meg-

kezdődött a vita a gyermekek szexuális bántalmazásának témájáról és a további 

szükséges lépésekről annak érdekében, hogy ténylegesen garantálni lehessen a 

gyermekek jogait. 

Nem is sejtettük, hogy egy könyv képes lehet felszínre hozni a mai kor egyik legsú-

lyosabb társadalmi problémáját, mivel világszerte 1 milliárd gyermeket bántalmaznak; 

az Európai Unióban minden ötödik gyermek 18 éves kor alatt bántalmazást szenved; Kataló-

niában évente 700 feljelentést tesznek gyermekek elleni szexuális bántalmazás miatt... Lehet, hogy ezek csak számok, 

ám olyan rémisztő valóságot tükröznek, amelyről a könyvnek köszönhetően több száz ember szerzett tudomást. 

Elég volt csak látni a könyvbemutatón részt vevők arcán a megdöbbentést, az érzelmeket, a meglepetést, a felhábo-

rodást, a szenvedést és a koncentrációt... És ekkor már láttuk, hogy megérte megírni a könyvet Imma Amadeóval. 

A könyvben néhány olyan megkérdezett tanúságtételén keresztül, mint Gabriel Villa-Real testvér, Maria Gual fejlesz-

tőpedagógus, Xavier Alacid tanár, Pepa González nevelő, Emili Turú testvér, Imma Maíllo tanár, Álvaro Sepúlveda 

testvér vagy Mészárosné nagy Angéla gyógypedagógus, közvetlenül megtapasztalhattuk a gyermekvédelem minden-

napi személyes szempontjait. 

Minden esemény különböző volt és minden bemutató élményt jelentett, bár három dolog minden alkalommal felme-

rült, amikor tabuk nélkül beszélgettünk a gyermekek jogainak helyzetéről: teljes az egyetértés azzal kapcsolatban, 

hogy folytatni kell a tanárok továbbképzését, mert tudniuk kell odafigyelni, meghallgatni és kísérni a gyerekeket. A 

képzés az egyik alappillér és annak is kell lennie a gyermekek és fiatalok bántalmazásával való szembenézésben; a 

szakembereknek készen kell állniuk és megfelelően képzettnek kell lenniük, hogy a gyerekek számára biztosítani tud-

ják azokat a képességeket és bizalmat, amely szükséges ahhoz, hogy elmondják, ha valami nincs rendben és nem tet-

szik nekik. A gyermekeknek kell a védelmi fellépések középpontjában állniuk, mert az övék az első hang, amely válto-

zást hozhat egy bántalmazási helyzetben. 

A harmadik pillér nem kevésbé fontos. A gyermekek bántalmazását olyan problémának kell tekintetnünk, amely az 

egész társadalmat érinti és nem kezelhető csupán az iskola vagy az egyház szintjén. Önmagában sem az iskola, sem 

az egyház nem tudja megoldani a problémát, mert ehhez az egész társadalom 

bevonására van szükség. Ez a valós helyzet megkerülhetetlen. 

Amikor felmerült a könyv ötlete és miközben feldolgoztuk 

a résztvevőkkel készült interjúbeszélgetéseket, el sem 

tudtuk képzelni, hogy a „Megtörni a csendet” képes 

lesz normális mederbe terelni a gyermekek bántalma-

zásával kapcsolatos vitát, azt hogy mit teszünk és mit 

kell még tennünk a kérdésben. És a körút 2020-ban sze-

rencsére folytatódik . 
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November 17. és 22. között mintegy harminc nevelő vett 

részt a marista evangelizációs misszió tartományi képzé-

sén a lleidai Les Avellanesban. 

A marista evangelizációs missziós képzésre a l’Hermitage 

tartomány szintjén kerül sor és célközönsége olyan neve-

lőket jelent, akik tagjai nevelési intézményeink vezetőségé-

nek. 

A mostani 2019/2020-as tanév az egymást követő hetedik év, amikor a 

képzés megrendezésre kerül és az idei évben eddig a tartományból összesen 184 nevelő végezte el a tanfolya-

mot. A képzés arra hívott, hogy elmélyüljünk a marista evangelizációs misszióban, elemezzük a fiatalokat körül-

vevő társadalmi és egyházi körülményeket és az azokkal kapcsolatos kihívásokat, tapasztalatot szerezzünk a bel-

ső elmélyülés és az ima területén, kommunikációs feladatokat végezzünk és megismerjük a maristák helyzetét a 

világban. Szintén jobban megismertük a lleidai marista életet, mivel a város marista iskolájában és nevelési in-

tézményeiben bekapcsolódtunk a pasztorációs feladatokba. 

A hangulat nagyon jó volt és a résztvevők alaposan megismerték egymást. 

Volt időnk arra, hogy részt vegyünk a tevékenységekben, meghallgassuk a 

másikat, kapcsolatokat építsünk, nevessünk és együtt legyünk úgy, hogy 

megosztottuk egymással az intézményeinkben (Katalóniában, Francia-

országban, Görögországban és Magyarországon) végzett munka ta-

pasztalatait. 

Az evangelizációs missziós képzés keretében a 2019/2020-as tanévben 

további két tanfolyamra kerül sor. Az egyik egynapos képzés lesz az adott 

országokban, a másik március 9–13-ig a franciaországi l’Hermitage-ban. 
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Tavaly október 20-án ünnepeltük a világ országainak több-

sége által aláírt ENSZ gyermekjogi egyezmény 30. évfor-

dulóját. A tartomány marista nevelési intézményei, 

ahogy minden évben idén is – és most különleges 

módon – számos programot szerveztek, hogy megismer-

tessék gyermekeinkkel jogaikat és azt, hogy azokkal 

éljenek is. 

A következőkben fénykép-összeállítást láthatunk arról, 

hogy a marista nevelési intézmények hogyan ünne-

pelték a gyermekjogi egyezmény elfogadásának 

30. évfordulóját  

 

Col legi Anna Ravell 

Barcelona 

Maristes Girona 

CRAE “La llar” 

Igualada 

Maristes Igualada 

Maristes Valldemia 

Mataró 

A Mi Házunk 

Esztergom 

Les Maristes 

Toulouse 

Leonteios  

Nea Smyrni 
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Maristes Champagnat 

Badalona 
Maristes Rubí 

Centre Obert Rialles 

S. C. de Gramenet 

Szent Pál Marista Általános 

Iskola 

Karcag 

Καρδιά Χωρίς Σύνορα  

Axarnés 

Leonteios 

Athèn  

Centre Obert Pas a Pas 

Associació Gavella 

Barcelona 

Maristes La Immaculada 

Barcelona 

Maristes Montserrat 

Lleida 
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Kiadványunk neve, Díktyo (Hálózat) azt a szándékot fejezi ki, hogy hálózatba szeretnénk szerveződni és működni a 

L’Hermitage Tartomány keretében. Valamiképpen ilyen formán éljük meg a 2017-es XXII. Főkáp-

talani Gyűlés egyik felhívását: Legyünk hídépítők! 

A marista rend öt európai tartományának tagjaiként mi is részt veszünk ebben a há-

lózatépítési munkában. Az egyik kiemelkedő momentum a két-három évente meg-

rendezésre kerülő tartományi tanácsok közgyűlése volt. A legutóbbira 2019. nov-

ember 4. és 7. között került sor Valladolidban. Ezúttal minden tartományból egy 

vagy két világi testvér is érkezett, mivel a közgyűlés egyik célja a „regionalizációs” 

folyamat átgondolása volt, amelyet a szerzetes és világi testvérek közösen végez-

nek. Így a L’Hermitage tartomány részéről a Tartományi Tanácson kívül részt vett 

Christophe Schietse és Dani Farràs is. 

A regionalizáció fogalmán azt értjük, hogy európai régióként mi 

is felelősen részt vállalunk a marista missziók életében, megke-

resve a jelenlegi körülmények között előmozdító megfelelő struktúrákat és továbbra 

is szoros kapcsolatokat kialakítva a tartományok között. Luis Carlos Gutiérrez 

(Generális vikáriusa) és João Carlos do Prado (európai kapcsolattartásért felelős 

főtanácsos) segítségével egy sor javaslatot és ajánlást dolgoztunk ki, amelyeket 

még konkrét formába kell önteni. 

A közgyűlés szintén alkalmat adott arra, hogy megosszuk a három évre vonatko-

zó prioritásokat és számot vessünk néhány olyan közösen végrehajtott projekt 

eredményeivel, mint a szerzetes és világi testvérek nemzetközi közösségei Siracusá-

ban (Olaszország) és Moinestiben (Románia), valamint a gyermekvédelem. A napi 

programokat együttlétek, beszélgetések és ünneplés tette teljessé, ami hozzájárult a hatá-

rokon átívelő és az egyes résztvevők személyes helyzetén túllépő egy családhoz tartozás érzésének kialakításához .  

Pere Ferré testvér 
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GÖRÖGORSZÁG 

2019. december 20-án, pénteken néhány nappal karácsony előtt a „Cselekvő maris-

ta ifjúság” csoport és a marista testvérek immár ötödik alkalom-

mal szervezték meg a hagyományos karácsonyi zarándoklat. A 

Szent Johanna és a Szent József francia–görög iskolák, a két 

Léonin Általános Iskola és a „Szív határok nélkül” Központ 

mintegy hatvan középiskolás tanulójának és öregdiákjának 

kivételes élményben volt része az Athén északi részén lévő Par-

nitha-hegy ösvényein. A felvonóállomástól felkapaszkodva a hegy tetején levő menedék-

házig a résztvevőknek lehetőségük volt, hogy különféle feladatok segítségével elgondol-

kodjanak a karácsony üzenetén. A séta a „Szív határok nélkül” Központban ért véget, ahol 

kis ünnepségre és vacsorára került sor. 

A karácsony már nincs is olyan messze, mint gondolnánk!!! 

 

KATALÓNIA 

Tavaly december 13-án közel 50 fiatal vett részt a Szeplőtelenről Szűzről Elnevezett Marista Iskolá-

ban, hogy megünnepelje a karácsonyi zarándokaltot. A Fajmacor fiataljai 

által szervezett találkozó célja az advent és a karácsony másként 

történő megtapasztalása, megélése és az ünnepi elmélyülés 

volt. 

A találkozó közös vacsorával kezdődött az iskola étkezőjé-

ben. A vacsora után csoportokra oszlottunk, hogy különbö-

ző tevékenységeket végezzünk a fiatalok vezetésével, akik 

segítettek abban, hogy más szemszögből vizsgáljuk meg a kará-

csony igazi értelmét kiemelve bizonyos szempontokat, mint a fogyasz-

tói szemlélet, a belső világ művelése, a család vagy a közösség. 

Ezt követően Marc és Julián tartott egy foglalkozást a LEA (Limited 

Edition Athlets) képviseletében, amely szervezet mozgás-

sérült személyek funkcionális fitness és sport révén 

történő befogadásán dolgozik. Tanúságtételük 

mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy talál-

junk helyet és időt arra, hogy azzal foglal-

kozhassunk, ami lelkesít bennünket. 

Az eseményt szentmise zárta a maristák-

kal együtt dolgozó Màxim Muñoz claretinus 

atya részvételével, aki mindenkinek áldott 

karácsonyt kívánt. 
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Idén ismét pályázatokat lehet benyújtani a Mon-

tagne-díjra. A Jean-Baptiste Montagne-díj a 

L’Her-mitage Tartomány nevelési intézmé-

nyeiben végzett innovatív munkát és be-

vált gyakorlatokat. A pályázatokat 2020. 

május 11-ig lehet benyújtani, az ered-

ményhirdetésre pedig júniusban kerül 

sor.  

A díjra pályázó intézményeknek 

olyan újszerű vagy bevált nevelési 

gyakorlatot kell felmutatniuk, ame-

lyet már be-vezettek vagy be fog-

nak vezetni. Az értékelési szem-

pontok között szerepel, hogy a 

gyakorlat meghonosítható-e a 

L’Hermitage Tartomány bár-

mely más intézményében is, 

valamint, hogy szem előtt tart-

ja-e a marista intézmények szel-

lemiségét, küldetését és értékeit.  

A díjakkal kapcsolatos pályázatot a 

L’Hermitage Tartomány Missziós 

Tanácsa írja ki és tagjai alkotják a 

bírálóbizottságot is. Mindenkit 

buzdítunk a részvételre és re-

méljük, hogy a díjak továbbra 

is ösztönzést jelente-nek a 

tartomány nevelési intézmé-

nyeinek nevelői számára, 

hogy tovább dolgozzanak a 

rájuk bízott gyermekek és 

fiatalok jelenéért és jövőjé-

ért . 
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A fiatalok helyzete, a marista lelkiség, új európai struktúra, a gyermekek jogai, innová-

ciós műhelyfoglalkozások, a szolidaritás megtapasztalása, ünnepségek stb. Mindezt és 

sok mást is megtapasztalhattak a L’Hermitage Tartomány 2020. február 4. és 7. között 

megrendezésre került nevelésügyi találkozóján (ROE) részt vevő nevelők. 

A megnyitón a Tartományi Tanács üdvözölte a találkozó résztvevőit az idén nyáron szintén 

L’Hermitage-ban megtartott tartományi káptalani gyűlésen felmerül ötletek ismertetésével, 

amelyek a 2019 májusában megrendezett Marista Tartományi Fórumon fogalmazódtak meg. 

A Tartományi Tanács állásfoglalásának megfelelően ezek a jelenünkkel és jövőnkkel kapcsolatos olyan alapvető esz-

közök, amelyek segítségével el kell gondolkodnunk a fiatalok helyzetéről és arról, hogy hogyan tudjuk előmozdítani a 

marista lelkiséget saját hivatkozási keretünkben, itt Európában. Bemutatkoztak a munkában részt vevő munkacsopor-

tok, amelyek a következők: Missziós Tanács („azért hogy az, amit a nevelési intézményekben látunk, segítsen abban, 

hogy együtt haladjunk”); a Szerzetes Testvérek Titkársága (különböző eszközök az Európában zajló programokhoz és 

képzéshez); a Világi Testvérek Titkársága (a tartomány aktuális helyzete a világi testvérek témá-

ja kapcsán számos különböző szemponttal) és az Ifjúsági Műhely (a fiatalok aktuális helyzet-

ének áttekintése). 

A gyermekek és fiatalok jogainak a marista rend által történő védelmével kapcsolatban 

végzett feladat tudatosítása Carlos Alberto Rojas testvér (Beto) kezébe került, aki emlé-

keztetett a Főkáptalani Gyűlés üzenetére: „Kézen akarjuk fogni az élet peremén élő 

gyermekeket és fiatalokat”. Ezáltal emlékeztetett arra, hogy kötelezettséget vállaltunk a 

gyermekek és fiatalok jogainak egyre sürgetőbb védelmére. Beto testvér kihasználta az 

alkalmat a rend „Stand up, speak up and act” (Állj fel, beszélj és cselekedj!) projektjének be-

mutatására, amely felhívást intéz a renddel kapcsolatban álló gyerekekhez és fiatalokhoz, hogy já-

ruljanak hozzá a rend dokumentumának kidolgozásához, melynek célja annak meghatározása, hogy hogyan ösztö-

nözhető a gyerekek és fiatalok meghallgatása és részvétele. Az irányvonalakat és különböző szempontokat tartalma-

zó dokumentumot az Általános Tanács számára kell előterjeszteni novemberben.  

A rend egy másik, a ROE keretében bemutatott igen lelkesítő projektje a világ Marista Iskoláinak 

Hálózata, amely a marista iskolák életerejének és életképességének szavatolása érdekében 

hálózati munka kialakítására hív fel. A világszintű innovációs projekt összekapcsolja a 

világ különböző részén lévő iskolákat a közérdek jobb szolgálata céljából. Világszerte 

81 országban mintegy 500 iskolánk van. A tervek szerint a hálózat 2021 áprilisában 

válik működőképessé. 

Az előadásokat műhelyfoglalkozások követték, ahol a résztvevők megismerkedhettek 

az innováció bevált gyakorlataival, a tartományban végzett különböző szolidaritási 

munkák tapasztalataival, valamint ünnepeltek és imádkoztak. 

Végezetül Pere Ferré tartományi testvér a résztvevőkhöz (különösen a fiatalokhoz) inté-

zett köszönetnyilvánítással zárta a ROE 2020 eseményt, kiemelte a misszió és a hálózat-

építés fontossága iránti elkötelezettségét és szintén köszönetet mondott azért, hogy a részt-

vevők osztják az olyan kulcsfontosságú témákkal kapcsolatos látásmódot, mint a gyermekek 

jogainak védelme .  

Imma Amadeo 
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Néhány éve a görögországi marista 

intézmények az év egy napját 

annak szentelnek, hogy 

megismerjék Szent Mar-

cellin személyiségét és a 

marista testvérek világ-

szerte végzett misszióját. 

Tavaly ez a nap 2019. 

december 16. volt, amikor 

a két iskolában (Athénban és 

Néa Szmirnában), valamint a „Szív 

határok nélkül” Szociális Központban különböző ese-

ményekre került sor. A nap célja az volt, hogy a kü-

lönböző életkorú gyerekek szintjéhez igazított foglal-

kozások keretében a tanulók jobban megismerjék 

Champagnat atya és a marista testvérek 

elképzeléseit és feladatát. Az alkal-

mat Szent Marcellin 1816. ok-

tóberi találkozása ihlette 

Joan-Baptista Montagne-

nyal. 

Ezzel összefüggésben a 

Champagnat Nap üzenete a 

„Most... rajtad a sor!”, ame-

lyet az Európa-szerte a marista 

intézményekben tanulók 2019/2020-as 

tanévi „Most” pasztorációs témája ihletett. A témával 

kapcsolatos vetítést követően a tanulók beszélgeté-

sekben vettek részt, eszmecserét folytattak és elgon-

dolkoztak Marcellin atya módszerein, amelyekkel se-

gített a korabeli gyerekeknek és keresztény nevelés-

ben részesítette őket. A különböző foglalkozások so-

rán a nevelők felhívást intéztek a tanulókhoz, hogy 

Szent Marcellin példáját követve legyenek MOST ők is 

saját életük főszereplői. Elkezdődött a gon-

dolkodás a következő kérdésekre adandó válaszokról: 

„Mi Marcellin MAI jövőképe? Miképpen aktuális ma 

is?” Hogyan próbáljuk ezt a jövőképet MA megvalósí-

tani?” 

A nap folyamán a tanulók különféle foglalkozásokon 

vettek részt és jobban megismerték a marista értéke-

ket. A két általános iskola tanulói fákat és virágokat 

ültettek, hogy hozzájáruljanak bolygónk megóvásá-

hoz, élelmiszert adományoztak rászorulóknak és ja-

vaslatokat tettek napi problémáik megoldására. A 

KÖZÉPISKOLÁSOKTÓL is azt kérték, hogy cselekedje-

nek MOST az akadályok leküzdése és egy jobb világ 

megvalósításával kapcsolatos javaslataik megfogal-

mazása érdekében. Válaszaikkal és alkotásaikkal elkö-

teleződtek Marcellin atya elképzeléseinek és küldeté-

sének folytatása és az iránt, hogy egy igazságosabb és 

egységesebb világot építsenek különösen a szenve-

dők számára. A nap végén a gyerekek jelképesen is 

kifejezték elköteleződésüket az iskolaudvaron 

úgy, hogy a Sant Denis általános iskola tanulói 

az „ARA” (MOST) szót formázták meg, míg az 

athéni marista általános és középiskola tanu-

lói egy nagy marista szívet formáztak. 

Reméljük, hogy ezek a foglalkozások segíte-

nek majd a gyerekeknek abban, hogy 

elmélyültebben élhessék meg a 

marista látásmódot, amely képes 

megváltoztatni világukat és 

egy jobb jövő felé irányítani 

őket . 

 

Marcellin Champagnat nap 
Mateos Levantinos testvér 
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Ahogy minden évben az 

adventi időszak kezdete 

előtti vasárnap, tavaly 

is megrendezésre ke-

rült Llinars del Vallès-

ban az a találkozó, 

amelyre minden olyan 

személyt várnak, akik von-

zónak és ösztönzőnek találják 

Champagnat atya maristáinak életét. 

A találkozóra, amelyen több mint 70, különböző 

korú, különféle közösségekhez tartozó és más-más 

életúttal rendelkező személy vett részt, tavaly nov-

ember 24-én került sor. A résztvevőket az a szán-

dék hozta össze, hogy egy asztal köré ülve azt ünne-

peljék, ami összeköti őket: Jézus marista módon 

történő, Marcellin atya szerinti 

követése. 

A találkozón megosz-

tották egymással közös-

ségben szerzett tapasz-

talataikat. Mindenkinek 

van napi szinten megélt 

közössége, amelyben fon-

tos személyek vesznek részt 

(család, szerzetesi közösség, ifjúsági 

csoport, lelkiségi csoport, programszervezők, pro-

jektcsapatok stb.). Különféle egyszerű, kellemes és 

ösztönző feladatok segítségével a résztvevők körbe-

járták a közösség fontosságának kérdését a szellemi 

növekedésben, az örömhír mindenhová történő 

eljuttatásában és az együttélés művészetében. 

A találkozó keretét az elmúlt tanév „Osszuk meg az 

életet, képzeljük el a jövőt!” című 

tartományi fóruma adta. Lehetőség nyílt arra, hogy 

visszatérjünk a fórumon megélt tapasztalatokra: 

#MaristCamp, #Tallers (Műhelyek) és a #Trobada 

provincial a L’Hermitage (Tartományi találkozó 

L’Hermitage-ban). A tavaly júliusban megtartott 

Tartományi Káptalani Gyűlés összegyűjtötte a Fó-

rum munkájának eredményeként 

megfogalmazott ajánlásokat, 

az új Tartományi Tanács 

pedig a következő évre 

vonatkozó munkával és a 

növekedéssel kapcsolatos 

vezérfonallá tette azokat. 

Marista közösségként a ta-

lálkozón tartott közös szentmi-

se fokozottabban tudatosította 

bennünk Jézus átváltoztató jelenlétét és értelmet 

és teljességet adott a délelőtt tapasztalatainak. 

Az esemény alkalmat nyújtott arra is, hogy bejelent-

sék a katalóniai marista élet csoport által az idei 

tanévre előterjesztett új javaslatokat: egy lelkiség-

gel foglalkozó műhely a környezettudatos életmód-

ra történő áttérésről Agnes Reyes, a rend Világi Ma-

risták Titkársága koordinátorának vezetésével és a 

Champagnat atya maristái részvételével együtt töl-

tött hétvége (május 23–24.), melynek része a kép-

zés, a lelkiség és a megosztott élet. Olyan, mindenki 

számára nyitott alkalomról van szó, ahol 

figyelmet szentelhetünk és táp-

lálhatjuk a marista lelkiségi 

életet, ha időt szakítunk rá 

és helyet találunk számá-

ra . 

 

Közösséget építünk. Champagnat maristáinak éves ta-
lálkozója Llinars del Vallèsban. 

Pep Buetas 


