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André déculty testvér

BICENTENÁRIUM
1817 – 2017
A MARISTA TESTVÉREK Rendjének Alapítása
Rövid emlékeztető a Marista Testvérek eredetéről.
Marcellin Champagnat felfedezte, milyen nyomorúságos helyzetben van a vallás. Éppen
ezért, 1817. január 2-án két fiatallal egy falusi házba költözik. Az az álma, hogy ők, és még
sokan mások, eljuttassák az Evangéliumot a legrászorultabb gyermekekhez és fiatalokhoz.
Ezt napot tekintjük a Marista Rend alapítási dátumának.
Arról van itt szó, hogy felismerjük mindazt a jót, amit a Szentlélek a Marista Rend által a
világban végbevitt. E kétszáz év folyamán a gyermekek és fiatalok több nemzedéke
élvezhette a marista nevelést, mégpedig az öt kontinensen.
Ennek megünneplése annak ideje lesz számunkra, hogy közösen vessük bele magunkat a
maristák harmadik évszázadába. Csodálatos alkalom AZ ÚJRA KEZDÉSRE.

Új kezdet a Rend számára.
Nagyon sokszor, s egész életünkön át élünk kezdeteket. Vannak jelentős átmenetek:
kisbaba, gyermek, serdülő, fiatal, felnőtt, idős kor… Éppígy van ez a lelki életben, olykor
nagyon lassú átalakulásokat élünk, és vannak egészen kíméletlen változások. Vannak,
„Szent Pálok”, a maguk Damaszkuszi útjával, másoknál pedig évekbe telik, hogy a
megtérés végbemenjen.
Champagnat Atya átélt egy nagy változást, amikor La Valla házából a L’Hermitage völgyébe
költözött, hogy belekezdjen egy bátor kalandba: testvérei számára házat épít. Alkalmasabb
választ akart adni korának szükségeire. Alig néhány évvel a kezdetek után, már egy új
kezdet szükségét érezték. Emili Turú, Rendfőnök Testvér, ezt mondta nekünk: „Rá fogunk
jönni, hogy az újrakezdés szüksége a Marista Rendben állandóan jelen volt. Az újabb
történelmi, szociális, vagy akár belső körülmények rákényszerítettek minket arra, hogy
alapvetően alkotók legyünk; hogy rátaláljunk, hogyan feleljünk meg az újabb
szükségleteknek. Most, a 21. század elején, arra kapunk meghívást, hogy ÚJ KEZDETET
ÉLJÜNK.

A Notre Dame de l’Hermitage háza, az „új kezdet“ szimbóluma .
A Rendfőnök Testvér azt mondja nekünk: „Álljon előttünk a l’Hermitage háza, mint ami
ékesszóló szimbóluma az új időkhöz és új szükségletekhez való alkalmazkodás
szükségességének.“
Próbáltuk hűen megőrizni Champagnat Atya és az első testvérek legfőbb emlékeit.

Az új kezdet alatt várt gyümölcsök, önmagunk legjavát beleadva.
Három olyan dimenzió van, ami a közeljövőben valószínűleg jellemezni fogja marista
életünket:
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elsőként, a peremre került gyermekek és fiatalok felé forduló missziónk világosabb
és elkötelezettebb megközelítése;
azután, a Rend válasza a világi maristák felbukkanásának nyilvánvaló valóságára;
végül pedig, életünk misztikus dimenziójának gondos ápolása.

Emili Testvér azt ajánlja nekünk, hogy „merítsünk ihletet François Testvérből, aki 10 éven
át élt Marcellin mellett, és mélységesen szerette őt, amint az írásaiban, s természetesen az
életében is látszik”.
Igen, mint ahogy François Testvér is mondta, most nekünk, mindegyikünknek a dolga, hogy
önmaga legjavát nyújtsa a Rend jövője érdekében.

Első ikon, Montagne év: 2014. október – 2015. július.
Champagnat Atyát elhívják, hogy ott legyen a Montagne család fiatal, haldokló gyermeke
mellett.
Ez a fiatal Montagne-nal való találkozás olyan esemény volt, ami mély nyomot hagyott
Champagnat Atya életén, és bizonyára ösztönözte a Marista Rend megszületését.
Amikor erről az ikonról elmélkedünk, és ezt az évet éljük, akkor tehát missziónk
fontosságát és sürgetését idézzük fel. Tudjuk, hogy ez a misszió ma éppolyan aktuális, mint
Champagnat Atya korában.
Mi is érezzük, hogy arra kaptunk meghívást, hogy útra keljünk a mai fiatal Montagne-okkal
való találkozásra; oda, ahol ők vannak. Arra hívtak minket, hogy Jézus legyünk a mai
Montagne-ok számára, finoman és szelíden kísérjük őket útjukon.

A mai szólítások.
Hallgassuk Ferenc Pápa kitartó felhívását: „lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen
bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium
világosságára“. (EG 20).
Amikor erről az első ikonról elmélkedünk, akkor engedjük visszhangozni a kérdést:
 Mi volt az, ami Champagnat Atya szívében izzott, La Vallába visszatérőben, a fiatal
Montgane-nal való találkozás után?
 Mi forrott benne, és mi vezette arra, hogy néhány hónappal később megalapítsa a
Rendet?
Vajon nem ugyanerre az útra hívnak minket, hogy most mi is újra megtegyük, miközben
engedjük, hogy mélyen megszólítsanak a mai fiatal Montagne-ok? Mi ég a szívem mélyén,
ami felhevít, és új utakra indít a misszióért?.

Második ikon, Fourvière év: 2015. július – 2016. július
2016. július 23-án az első maristák ígéretének 200 éves évfordulóját ünnepeljük.
A fiatal papok egy csoportja, szentelésük másnapján, telve lelkesedéssel fölmegy Lyon
Fourvière Templomába.
Mária nyomában élni az Evangéliumot
Emili Testvér ezt mondja nekünk: „Örömmel tölt el az a felismerés, hogy a Szentlélek
kibontakoztatta körünkben a világi marista hivatást. A föld minden részén, világi férfiak és
nők ezrei érzik a szólítást arra, hogy Mária nyomában éljék meg az Evangéliumot,
Champagnat Atya és az első testvérek hagyományát követve.
Szintén emlékeztet minket az Általános Káptalan erős felszólítására, hogy „a testvérek és
világi tagok között az egység (communion) új kapcsolata jöjjön létre, hogy jobban meg
tudjunk felelni az Egyház által ránk bízott izgalmas küldetésnek. Jézus alakja körül egységre
kell találnunk. Anélkül, hogy hátratekintenénk, vagy azok közé tartoznánk, akik Jézustól
eltávolodnak, és a maguk útját járják.”
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Harmadik ikon, La Valla év: 2016. augusztus – 2017. augusztus
A felújított „Champagnat” ház minden egyes szintje olyan szimbólumrendszert mutat be,
amit a bicentenárium előkészületének három évéhez kapcsolhatunk.

A Misszió szintje
Emili Testvér a felső szintet a pünkösdi „emeleti teremhez“ hasonlítja. La Vallában valóban
a misszió teréről van szó: Menjetek el, és az egész világon tegyetek tanítványokká
embereket… Tágas, világos, a világra nyíló hely.

A Testvéri közösség szintje
A földszinten található kezdeteink híres asztala: a testvéri közösséget jelképezi ez.
Szemlélhetjük ezt az asztalt, melynél ott ült Champagnat Atya és az első testvérek. „Ma, ez
az asztal nemcsak a testvérek jelenlétével, hanem a marista világiakéval is gazdagodik,
akiket a máriás arcú Egyház építésére hívtak meg.“

A spiritualitás szintje
„Ez az a kis alagsori hely, ahova le kell menni. Azt a belső teret jelképezi, melyben ott
lakozik mindegyikünkben a Misztérium. Az interioritás, életünk misztikus dimenziójának a
tere ez.“ mondja nekünk Emili Testvér.
Champagnat Atyához hasonlóan élni azt feltételezi, hogy ápoljuk a csendet, elegendő időt
szentelünk a személyes és közösségi imának, Isten Igéje hallgatásába helyezkedünk, mint
Mária az Angyali Üdvözletkor. Életünk misztikus dimenziójának ápolására szóló meghívás
ez.

Összegzésként
A Rendfőnök Testvér azt szeretné, hogy mindegyikünk a maga módján segítse a hajnal
megszületését, a megújult Marista Rend hajnaláét. Az „ÚJ KEZDETET“ csakis mindenki
elköteleződése teszi lehetővé számunkra.
„Számítunk Mária, Édesanyánk segítségére, gyengédségére, figyelmére is. Ő legyen
ihletőnk és áldásunk.“
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