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A koronavírus-járvány az egész bolygót érinti és az emberiség felét karanténba kényszerítette. A jelenlegi új hely-

zetben a L’Hermitage Tartomány nevelési intézményeinek nevelői és oktatói csoportjai alkalmazkodtak a mostani 

egészségügyi válság következtében bevezetett korlátozásokhoz. 

Több mint két hónapos szigorú karantént követően elérkezett a pillanat a korlátozó 

intézkedések enyhítésére és május közepétől a tevékenységek fokozatos újraindí-

tására. 

Franciaországban fokozatosan újranyitottak az iskolákat az osztálylétszámokra 

vonatkozó korlátozások mellett (maximum 15 tanuló) május 11-től az általános 

iskolák alsó tagozatában, május 18-tól pedig a kisebbek számára. A felső tagozatok 

és a középiskolák csak június 2. után, igen lassú ütemben nyitottak újra. Miután az érett-

ségi vizsgákat nem tartották meg, a tanulók a bizonyítványokat a tanév első két trimeszterében 

elért eredményeik alapján kapják. 

Görögországban ezzel szemben május közepén a felsősök tértek vissza elsőként az iskolapadba, majd őket követték 

a középiskolások és az érettségizők. Az óvodák és az alsó tagozatok június 1-jével nyitották meg ismét kapuikat. A 

bevezetett korlátozó intézkedések ugyanazok, mint Franciaországban. 

Katalóniában a különböző tagozatok utolsó évfolyamán tanulók heti két alkalommal ültek ismét az iskolapadba: 

június 1-jétől Gironában és Igualadában, június 8-tól pedig a többi intézményben. 

Az általános és középiskolák többi évfolyamának tanulói számára a tanév 

végéig csak két tanítási nap lesz. Az óvodákat illetően csak a gironai in-

tézmény nyit ki újra június végéig. Az iskolai menzák sehol sem mű-

ködhetnek. 

Magyarországon a karcagi iskola az idei tanévben már nem nyit ki, 

de a tanulók, akik kérik, június 2-tól nem tanórákon, hanem 

„különleges” program keretében tanulhatnak. A tanodák újranyitá-

sával kapcsolatban még nem kaptunk konkrét iránymutatást. 

 A példátlan karanténintézkedések fokozatos feloldásával az oktatás 

fenntartása érdekében kidolgozott és bevezetett intézkedések a tanév lezá-

rása folyamán továbbra is érvényben maradnak az egész tartományban. Gratulá-

lunk valamennyi intézményünk nevelői és oktatói testületének az aktív részvételért, az odaadó munkáért és találé-

konyságért ebben a „rendkívüli” időszakban, és őszintén imádkozunk, hogy csak átmeneti állapotról legyen szó.  
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Március 6-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Santa Coloma de 

Gramenet-i Rialles (Kacagás) Tanoda. A különböző testületek és intézmé-

nyek képviselőinek részvételével megtartott ünnepséget Jaume Parés 

testvér, a Champagnat-Maristes Catalunya Alapítvány elnöke nyitotta 

meg, aki megemlékezett mindazokról, akik története során a Rialles 

intézmény fala között tanultak és hangsúlyozta, hogy „továbbra is 

élő projektről van szó”. 

Az ünnepség alkalmával bemutatták a Megtörni a csendet: tíz arc, tíz 

hang című könyvet a szerzők, Imma Amadeo és Jordi Martínez, továbbá 

Pepa González, Santa Coloma jelenlegi ombudsmanja és a Rialles Tanoda 

nevelőjeként a könyv egyik megkérdezettje, valamint Raimon Novell a katalóni-

ai maristák gyermekvédelmi munkacsoportja koordinátorának részvételével. Ez volt a nap 

legünnepélyesebb és leghivatalosabb pillanata, amikor is megosztottuk egymással, hogy maristákként mit teszünk a 

gyermekek jogainak védelméért. 

A szünet után, amelyben a Gabella Szövetségnél az ENTER-projekt keretében felszolgáló-tanfolyamát végző fiúk és 

lányok szolgálták fel az ebédet, a program a Sergi Grimau motivációs szónok vezetésével megtartott 

#VIVEDEJANDOHUELLA (Élj úgy, hogy nyomot hagyj magad után!) beszélgetéssel folytatódott. Csapatmunka, vezetés, 

elköteleződés, bizalom, kommunikáció, esélyegyenlőség... 

Végül az ünnepség lezárásaként azokat köszöntöttük, akik a 20 év 

alatt megfordultak a Rialles Tanodában: nevelőket, önkéntese-

ket, testvéreket... Ez volt a nap legmeghatóbb pillanata, 

mert nyilvánvalóvá vált, hogy a tanoda munkája milyen 

sok embert érintett meg, akik részt vettek a Santa Colo-

ma de Gramenetben végzett hatalmas munkában az-

zal az elköteleződéssel, hogy jobbá teszik gyermekek, 

fiatalok és családjaik életét. Az ünnepség záróakkord-

jaként, miután megtekintettük az intézmény 20 éves 

történetének képes áttekintését, Raúl García Milán, a 

Rialles Tanoda jelenlegi igazgatója, kiemelte azoknak a 

nevelőknek a munkáját, akik eddig és jelenleg is a legki-

szolgáltatottabbaknak ajánlják szolgálatukat. 

Boldog 20. születésnapot kívánunk! 
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Sokak számára a mostani időszak pontosan a lelki elmélyülés ellentéte. A koronavírus-járvány napról napra számtalan 

alapvetően fontos dolgot változtat meg mindannyiunk életében. Olyan erőfeszítéseket kell tennünk, amelyekre ko-

rábban soha nem gondoltunk és újra kell gondolnunk a tanulás, a munka, a családi együttélés és barátságaink ápolá-

sának lehetőségeit. A mostani helyzetben arra is rákényszerülünk, hogy újragondoljuk identitásunk olyan kulcsfontos-

ságú szempontjainak megélését, mint az embertársainkkal való kapcsolat, a szolidaritás és természetesen belső vilá-

gunk. 

Hetekkel ezelőtt, még a karanténintézkedések bevezetése előtt az 

a döntés született, hogy elővigyázatosságból és az egészségügy 

iránti szolidaritásból nem kerülnek megrendezésre a marista pasz-

torációhoz kapcsolódó különböző nagyheti rendezvények. Később 

a kormányzati szervek ugyanilyen rendeleteket hoztak az állami 

vészhelyzet bevezetésével. 

Az ifjúsági mozgalmak voltak az elsők, amelyek a közösségi oldalakon keresztül alkalmazkodni tudtak az új helyzethez 

a találkozók és a nyomon követés, valamint a gyermekek és fiatalok tevékenységeinek megszervezése révén. A csalá-

di és ifjúsági húsvéti tevékenységekkel foglalkozó munkacsoportok úgy látták, hogy lehetőség van a tevékenységek 

online folytatására. 

Telegram és WhatsApp-csoportokat hoztak létre, amelyek kiegészítették a már meglévő közösségi és internetes 

struktúrákat és különböző eseményeket szerveztek a szent háromnapra. Az evangéliumhoz fűzött gondolatok írásban 

vagy videón, aktuális olvasmányok, eljátszott evangéliumi részletek, kézműves tevékenységek, imák, valamint a kü-

lönböző felületeken megrendezett virtuális találkozók biztosítottak lehetőséget a katalóniai maristák által szervezett 

húsvéti ünnep közösségi megélésére. A „Húsvét otthon” eseményről, amely 

az avellanesi húsvéttól veszi át a stafétát, katalán, spanyol és angol 

nyelvű anyagok és hirdetések álltak az európai marista fiatalok 

rendelkezésére a Xavi Gual testvér vezette Európai Pasztorációs 

Munkacsoport jóvoltából. 

A számokat tekintve legalább mintegy 75 család vett részt a 

családi húsvétban és több mint négyszázan csatlakoztak a 

„Húsvét otthon” rendezvényéhez. Mindkét esetben rendkí-

vül kevés idő állt rendelkezésre a közös projektek megvaló-

sítására, és több tucat ember járult hozzá ahhoz, hogy Jézus 

szenvedésének, halálának és feltámadásának megélése idén 

ismét valósággá váljon a L’Hermitage Tartomány marista család-

jához tartozó valamennyi ember szívében . 
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Május beköszöntével – mint mindig – a Sants Les Corts Marista Iskola 

lelkesen készül a montserrati zarándoklatra. A zarándoklat mindig kü-

lönleges alkalmat jelent, amikor a nevelő testület tagjai – fiúk, lányok, 

családok, segítők, tanítók, szolgálatot teljesítők stb. – felkerekedünk, 

hogy meglátogassuk a monserrati fekete szüzet és köszönetet mond-

junk az elmúlt tanévért és a Szűzanya oltalmát kérjük, hogy erőt kapjunk 

ahhoz, hogy tovább haladhassunk. 

Idén minden jel arra mutatott, hogy a zarándoklatot el 

kell halasztani... de vajon miért? Mindenünk megvolt, 

amire szükség van a zarándoklathoz: a Szűzanya, aki 

mindig velünk van és azok az emberek, akik el akartunk 

zarándokolni Montserratba. Mi állathatott volna meg? 

Nagy adag humorral és képzelőerővel olyan zarándokla-

tot szerveztünk, amely pontosan olyan volt, mint min-

den más, amit a járvány ideje alatt csináltunk: virtuális és otthoni. Először készítettünk egy lelkesítő videót 

és egy jelentkezési oldalt. A módosított útvonal szerint most nem Vacarissesból Monistrolba vagy Terras-

sából Montserratba gyalogoltunk és nem Barcelonából indultunk előző nap. Idén az útvonal egyik házból a 

másikba vezetett, a lépcsőfordulótól a kapubejáróig, a 

terasztól a szobáig, és voltak, akik felültek szobabicikli-

jükre is. A zarándoklat napján Barcelonában bizonyos 

idősávokban már ki lehetett menni az utcára és vol-

tak, akik futva tették meg a zarándoklatot. Azt kér-

tük minden zarándoktól, hogy arra az útra jelent-

kezzen, amelyik a leginkább megfelel neki, és hogy 

küldjön e-mailt arról, hogy mennyi idő „zarándokolt”. 

A nap végén közel száz zarándok tette meg az utat összesen mintegy 94 óra időtartamban szívünkben a 

Szűzanyával . 

Link: Pelegrinatge a Montserrat 2020 MSLC  

https://sway.office.com/ygO8a7FnPuVZlkkq?ref=Link&loc=play
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Tovább folytatódik a Marista Iskolák Világhálózatának létrehozásával kapcsolatos projekt. A cél, hogy a világ 

valamennyi marista iskolája (a maristák 81 országban vannak jelen) meg tudja osztani tapasztalatait és erő-

forrásait és ki tudja használni az együttműködés lehetőségeit. 

Néhány hónappal ezelőtt az együttműködéseteket 

kértük egy, a marista iskolák vezetőihez, 

nevelő személyzetéhez, a családokhoz 

és a tanulókhoz, valamint a régiós 

felelősökhöz intézett globális kon-

zultációban, hogy mondjátok el vé-

leményeteket arról, hogy mit értetek 

hálózatban végzett munka alatt, milyen 

tapasztalataitok vannak más, hasonló már műkö-

dő rendszerekről vagy határozzátok meg elvárásaitokat a 

projekttel kapcsolatban. 

Mostanra elkészült a konzultáció kiértékelése és ismertetni tudjuk a válaszokat. A konzultációban összesen 

15 956 igazgató, tanár, ügyintéző, tanuló és család vett részt 58 országból. A globális felmérésre adott vála-

szok rendkívül értékesek lesznek a projekt kidolgozása szempontjából, 

amely az elkövetkező hónapokban folytatódni fog. 

A projekt kapcsolódik a XXII. Főkáptalani Gyűlés egyik felhívá-

sához, amely szorgalmazza olyan missziós hálózatok létreho-

zását valamennyi szinten, amelyek ösztönzik az innovációt, 

valamint nevelési kereteink és evangelizációnk megújítását. 

A konzultáció eredményei az alábbi linkre kattintva tekinthe-

tők meg:  

English | Español | Français | Português 

Hálásan köszönjük a hozzájárulást és a marista életben történő 

részvételt ! 

Llorenç Claramunt 

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/NetworkMaristSchools_GlobalSurvey.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RedEscuelasMaristas_consulta_global.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RrseauEcolesMaristes_consultation-globale.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RedeGlobalEscolasMaristas_consultaGlobal.pdf
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Az idei Szent Marcellin ünnepségek igen eltérőek voltak a l’Hermitage Tartomány különböző országaiban. 

A nevelési intézmények többsége az új helyzethez alkalmazkodva ünnepelt. Ennek ellenére sokan részt 

vettek a megindító ünnepi eseményeken. 

Görögországban idén minden teljesen másként alakult. A jár-

vány következtében bevezetett korlátozások miatt nem kerülhe-

tett sor a tervezett ünnepségekre és eseményekre. Ehelyett az Agia 

Kyriakiban lévő testvérek kápolnájában tartottak szentmisét a testvérek, 

valamint a két athéni iskola leköszönő és új iskolaszéki tagjainak részvételével. A 

szentmisét követő vacsora jó hangulatban telt, ahol a résztvevők kifejezték reményüket, hogy jövőre 

mindannyian – marista testvérek, tanárok, az adminisztratív és technikai személyzet, valamint a diákok – 

ismét találkozhatnak Szent Marcellin tiszteletére és együtt emlékezhetnek meg életéről, lelkiségéről és 

elsősorban példaadásáról . 

Katalóniában a pasztorációs munkacsoport az egész marista nevelői közösség 

számára nyitott eseményprogramot szervezett, ahol történeteket meséltek, rajzversenyt 

rendeztek Szent Marcellin köszöntésére, internetes előadást tartottak „Mit jelent maristá-

nak lenni ma?” címmel és alkalmat teremtettek a közös éneklésre és 

együttlétre. A nevelési intézmények online folytatták a munkát 

és különféle kezdeményezéseket valósítottak meg Szent 

Marcellin ünneplésére a karantén ellenére fényképekkel, 

szabadulószobákkal, táncos rendezvényekkel, koreográ-

fiákkal, közös étkezésekkel stb. A rendkívül eredeti ün-

nepségre biztosan sokan fognak emlé-

kezni . 
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Franciaország – összekapcsolt közösség 

A koronavírus-járvány miatt a Szent Marcellin ünnepségre virtuá-

lisan került sor az iskolák többségének részvételével. 2020. júni-

us 6-án sok fiatal még nem térhetett vissza az iskolába. 

A pasztorációs csoportok leleményességükről tettek tanúbi-

zonyságot a Szent Marcellin életét bemutató videók bemutatá-

sával. Ezenkívül online felületeket (Padlett) használtak arra, hogy 

kapcsolatban maradjanak és megőrizzék a közösség egységét, amely 

együtt gondolkodik és imádkozik a környezetükben levőkért. 

Amikor találkozott a fiatal Montagne-nyal, Marcellin megpróbálta „megóvni” és jelenlétével és imáival 

elkísérni őt Isten fénye felé. Ez a hányadtatásokkal terhes életszakasz lehetővé 

tette a fiatalok, a családok és a nevelők számára, hogy megnyissák 

szívüket . 

 

Magyarországon annak ellenére, hogy a jár-

ványhelyzet miatt nem a szokásos módon folyt 

az élet, az intézmények minden dolgozója meg tud-

ta találni a munkaalkalmakat, így Karcagon, bár szerény 

körülmények között, meg tudtuk ünnepelni a Szent Marcellin napot. A két magyarországi kö-

zösség testvérei, a Szent Pál Marista Általános Iskola tanárai és a TIP Tanoda nevelői mind-

annyian közös szentmisén vettek részt június 5-én, pénteken délelőtt. Ezután közös ebéd kö-

vetkezett és megosztották egymással a járvány napjainak és az otthoni munkavégzésnek a 

tapasztalatait. Büszkeséggel töltött el mindenkit, hogy marista lehet még akkor is, amikor a 

külső körülmények lehetetlenné teszik a szokásos életet . 
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Gabriel Villa-Real testvér 

SZERZETES TESTVÉREK TITKÁRSÁGA 

• Eszközök kezdeményezése és kidolgozása a testvé-

rek és a közösségek tevékenységeihez és képzésé-

hez. 

• Elöljárói gyűlések, lelki gyakorlatok, más összejöve-

telek megszervezésének biztosítása és az adott év 

mottójának kidolgozása. 

• A marista Európával és a Renddel való kapcsolattar-

tás biztosítása a testvérek körében. 

VILÁGI TESTVÉREK TITKÁRSÁGA 

• Eszközök kezdeményezése és kidolgozása a világi 

testvérek tevékenységeihez és képzéséhez („Világi 

maristának lenni” program). 

• Lelki gyakorlatok, megbeszélések stb. szervezése. 

• A tartományhoz tartozó világi testvérek különböző 

helyzetének nyomon követése (Champagnat-

mozgalom testvériségei, marista szellemiségű cso-

portok, helyi marista csoportok stb.). 

• A marista Európával és a Renddel való kapcsolattar-

tás biztosítása a világi testvérek körében. 

FIATALOKKAL KAPCSOLATOS ELEMZŐKÖZPONT 

(THINK TANK)  

• A mostani világ fiatalok számára támasztott kihívá-

saival kapcsolatos gondolkodás előmozdítása. 

• Marista szellemiségű és missziós javaslatok az ered-

mények alapján. 

MISSZIÓS TANÁCS 

• Szinergiák előmozdítása a tartomány országinak 

intézményi hálózatai között. 

• A marista Európával és a Renddel való kapcsolattar-

tás biztosítása a misszió területén. 

• A marista misszió európai jövőjének vizsgálata. 

• A Missziós Tanács az elkövetkező három évben a 

tartomány országai közötti szorosabb együttműkö-

dés és a helyi vezetés megerősítésének eszközeként 

elsődleges szempontként kívánja kezelni a hálóza-

tok létrehozását.  

• A hálózatok a következők: pasztoráció, szolidaritás, 

kommunikációs és képzés. 
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Immár megvannak a 2020-as tanév Jean-Baptiste Montagne-díjának kitüntetettjei. A díj célja a tartomány 

nevelési intézményeiben végzett újítások és bevált gyakorlatok előmozdítása. Idén 12 pályázat érkezett Ka-

talóniából, Franciaországból, Görögországból és Magyarországról. Gratulálunk minden díjazottnak ! 

Imma Amadeo 

Díj Projekt neve Szerző(k) Intézmény 

1. Motivar és donar motius Àngels Espuña Planella Maristes Girona 

2. Marista Mókusok a távoktatásban 
Balog Edit Judit, Miléné 
Gyömbér Ilona 

Szent Pál Marista Általános Isko-
la - Karcag 

3. Cour Récréation Jean-Philippe GUILLOT 
Raoul Follereau, Chazelles s/
Lyon 

Különdíj Edcamp #rubicity 
Javier García Gómez, Raül 
Cabús Lomba 

Maristes Rubí 

Különdíj 
Empathic Literacy and Religion 
Courses 

Ρεντζή Παρασκευή  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - 
ΑΘΗΝΑ 

Különdíj Metheorology Christos Kapetanios 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Különdíj Multiespais 

Clàudia Bravin Malpassi, Mar-
ga Cuerva Riba, Sumpsi 
Borràs González, Montserrat 
Molins de Andrés, Núria 
Porredón Palmés, Sandra Ga-
misans Ballester, Ricard Gale-
ra Ferrer 

Maristes Igualada 

Különdíj Sexual Education Ρήγα Κ., Μαστραντώνης Κ.  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Különdíj Writing together your own story Κάσσαρη Όλγα 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Különdíj Xavavorriment Obra social Maristes Lleida Obra Social Maristes Lleida 


