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Montagne éve
2014 október-2015 július
A találkozás a fiatal Montagne-nal mély nyomot hagyott Champagnat
atya életében, és nyilvánvaló oka volt a Marista Rend születésének.
2014.október 28-án, Champagnat atya és a fiatal Montagne
találkozásának évfordulóján elindítjuk a Montagne évet. Ez egybeesik
az „Istennek szentelt élet” egyházi ünnepével.
Ez az első ikon el fog kísérni bennünket 2015. júliusáig. Arra emlékeztet
minket, hogy mennyire fontos és sürgős a mi missziónk. Ez a misszió
ugyanolyan aktuális ma is, mint Champagnat atya idejében.
Rendalapítónk több óra alatt tette meg az utat La Valla-tól idáig
.Ugyanazt a hívást halljuk most is, hogy elinduljunk az úton, hogy
találkozzunk a mai fiatal Montagne-okkal , bárhol is legyenek.
Ferenc pápa felhívása visszhangzik fülünkben: lépjünk ki saját
kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes „perifériára”,
ahol szükség van az evangélium világosságára. ( EG 20 )
Az Evangelii Gaudium apostoli buzdításában (49) Ferenc Pápa sürget minket:
„Szívesebben látok egy olyan Egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott,
miközben kiment az utcákra, mint egy olyan Egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a
kényelemben, mert a saját biztonságához ragaszkodott.
Nem akarok olyan Egyházat, amely középpont akar lenni, és úgy végzi, hogy belebonyolódik a
rögeszmék és procedúrák szövevényébe. Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a
lelkiismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus Krisztussal való barátság ereje,
világossága és vigasztalása nélkül, az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja
nélkül. Remélem, hogy nem annyira a kudarctól való félelem, hanem sokkal inkább az a félelem
mozgat minket, hogy be ne zárkózunk a hamis védelmet nyújtó struktúrákba, a törvényekbe, melyek
kérlelhetetlen bírákká formálnak bennünket;olyan szokásokba, amelyekben nyugodtan érezzük
magunkat, miközben odakinn éhező sokaság van, és Jézus állandóan ezt ismétli nekünk: „ Ti adjatok
nekik enni.” Mk 6,37 )
Milyen tűz égett Champagnat atya szívében, amikor hazaindult La Valla-ba a Montagne fiúval való találkozás
után? Mi buzdította őt, hogy néhány hónap múlva megalapítsa a Rendet? Kérdezzük meg magunktól: nem
ugyanarra az útra kaptunk új meghívást? Megengedjük magunknak, hogy a mai fiatal Montagne-ok helyzete
mélyen megérintsen bennünket?
Kivonat Emili Turú T.F.testvér üzenetéből 2014.06.06.
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Maristák 2017
Egy új kezdet
Június 6-án Emili Turú testvér javasolta valamennyi
intézménynek, hogy « Egy új kezdet » címmel készüljenek az
Intézmény alapításának kétszázadik évfordulójára. A « Marista
helyek » címmel forgatott videó új utat jelöl ki számunkra a
következő három évre.
Június végén Karcagon (Magyarország) A Tartomány Kibővített
Missziós Titkársága bevezető gondolkodásra hívott az oktatási
intézményeinkben tanárok, gyerekek és fiatalok számára.
megvalósítható programokról.
A Római Generális tanács ellátott minket a kétszázadik évforduló
logóival, mindegyik évnek van saját logója. A tartománynak az
elkövetkező három évre javasolni fogunk olyan plakátot, amelyen
rajta lesznek az Intézmény logói.
Igyekeztünk olyan tevékenységeket kidolgozni, amelyek által
mindenki sajátjának érezheti az évfordulót. Így egy kis csapat évi két programot dolgoz ki a felnőttek számára.
Szintén tervezünk egy különleges « Champagnat napot » a gyerekeink és fiataljaink számára, mindegyik évhez
más-más «emléket » kapcsolva. L’Hermitage Pasztorációs Titkársága korosztályok szerinti javaslatokat tesz
fel majd az internetre. Javasoljuk valamennyi intézményünknek, hogy egy marista érték mentén dolgozzanak,
s örökítsék meg ezt videón.
A jobb kommunikáció érdekében erre az eseményre mindenki számára hozzá-férhetővé teszünk egy
« Eszközkészletet ». Lesznek benne szövegek, fotók, rajzok, melyek lehetővé teszik a rendszeres
kapcsolattartást a helyi környezettel. E dokumentációval jobban megérthetjük Emili testvér szándékát a
hároméves ciklussal, lesz egy prezentáció Champagnatról, a marista helyszínekről, az első testvérekről, és a
három év ikonjairól.
A 200 év (bicentenaire) címmel készül egy weboldal is, amely különböző segédanyagokat tartalmaz majd,
érdekes észrevételeket és ötleteket, s így állandó kapcsolattartást tesz lehetővé.

« ÚJ KEZDETET»-et mindnyájatoknak !
Előkészületek Marista Nemzetközi Ifjúsági Találkozójára Lyonban «Dare to dream»
Augusztus 15-én és 16-án volt a Marista Fiatalok Nemzetközi Találkozójának első előkészítő gyűlése, amely
Lyonban lesz (2016 nyarán). Ez a találkozó az előzőeket követi (Sydney 2008, Madrid 2011 és Rio de Janeiro
2013), egybeesvén azokkal a napokkal, amelyek megelőzik a Lengyelországban tartott Krakkói Napot 2016ban, de ez alkalommal van egy külön ok is arra, hogy Lyonban legyen ez a találkozó : 2016. július 23-án
ünnepeljük a Fourvière-i ígéret 200. évfordulóját. Így tehát a Rio de Janeiro-i pozitív tapasztalatok után, a
négy marista ágazat gyűlése úgy döntött, hogy 2016-ban Lyonban hívja össze ezt a találkozót.
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A bizottsági ülés a lyoni tartományi házban volt a négy marista ágazat képviselőinek részvételével: Alejandro
Muñoz, Ad Blommerde, Marista Atyák részéről (SM) ; Apolina Ikauno, Marie José de Préville et Aubierge
Amoussou, Marista Missionnairius Nővérek részéről (SMSM) ; Bridget Brady és Teri O’Brien, a Marista
Nővérek képviseletében (SM), et André Déculty, Gabriel Villa-Real et Ramon Rúbies, Marista Testvérek
képviselőiként (FMS). Az ülés nyilvánvalóan megmutatta, milyen öröm, hogy a négy marista ágazat együtt
ülésezik, de az is nagy haszon volt, hogy sikerült felvázolni a főbb szervezési vonalakat.
A találkozó 2016. július 16. és 23. között lesz, s jelmondata : «Dare to dream» (Merj álmodni!). A marista
fiatalok nemzetközi találkozójának előkészületi munkái tehát elkezdődtek. A négy ágazat maristái Mária
segítségével útnak indulunk.

Marista Misszió Második Nemzetközi Gyűlés Tanúságtétele. Nairobi, 2014. szeptember 17-27.
Àngel Domingo

A tűz hangjai!
Valószínűleg nem elég nagy a szókincsem, hogy leírjam, mit éltem át
Nairobiban a Marista Misszió Második Nemzetközi Gyűlésen. Amit
átélhettem, megszólított engem, kivételes pillanat volt ez számomra
spirituális szinten, ill. a közösségi érzés megtapasztalásában azokkal az
emberekkel, akikkel együtt éltünk és egyek voltunk a marista karizmában.
Ez olyan fajta közösségi érzés volt, amit nemcsak azokkal a szerencsés
emberekkel szemben éreztem, akikkel részt vettem a találkozón, de
azokkal is, akikkel jó egy éve megoszthattuk az előkészítés folyamatának
örömét. Úgy éreztem, Nairobiban mindenki megszólalt. Úgy éreztem, hogy
amikor a tartomány képviselői, Nikos, Pau és jómagam beszéltünk a
plenáris üléseken, az imák alkalmával, kis csoportokban, az nemcsak a mi
hangunk volt, de a tartomány valamennyi emberéé, akik részt vettek
ebben a folyamatban. Talán ezt kell látnunk UBUNTU érzéssel, ez egy
afrikai szó (Emili Turú testvér magyarázta el), amely a közösséggel kapcsolatos. Létezem, mert mi létezünk.
A Nairobi-i találkozó nem csak missziós találkozó volt, de a karizma három dimenziójáról való közös
elmélkedést is jelentette : a spiritualizmust, a közösséget és a missziót. Ezeken a területeken a Találkozó nem
sok választ adott, hanem sok kérdést vetett fel :
A « lét » szerint cselekszünk-e ? Mi áll cselekedeteink középpontjában ? Úgy cselekszünk mint aktivisták ?
Vagy erőtlenek vagyunk ? Vagy Marista szellemben cselekszünk-e ? Mit jelent manapság a « közösség »
kifejezés ? Lehet-e még bővíteni a sátrat ? Vagy épp új a sátor ? A sátor nemzetközi ? Vallásközi ?
Elég eltökélten teszünk-e fel mindent a gyerekekre és a fiatalokra, akik az élet perifériájára szorultak ?
Hisszük-e, hogy a Fiatalok Marista Pasztorációja a mi nagy lehetőségünk ?
Ezekre a kérdésekre és sok másikra együtt kell keresnünk a válaszokat ; ezek azok a ki-hívások, amelyek
minden kétséget kizáróan, ÚJ KORSZAKBA HELYEZNEK MINKET A MARISTA KARIZMA ÉRDEKÉBEN. A
folyamat nem fejeződött be Nairobiban, a folyamat folytatódik. Arra kaptunk meghívást, hogy együtt
gondolkodjunk tovább... Ha gyorsan akarsz haladni menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, menjünk együtt :
ezt is jelenti az UBUNTU.
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Nikos Noulas
Életünk során, időnként különösen szerencsésnek és boldognak érezzük
magunkat azon egyedi és kivételes tapasztalatoknak köszönhetően,
amelyeket átélünk és átéltünk.
Ugyanakkor azt is felfogjuk, hogy ezek a tapasztalatok súlyos felelősséggel
járnak, mert nem a személyes használatunkra korlátozódnak, hanem
tovább kell adnunk őket mint a szent fényt (a szent Tüzet) a többi ember
lelkébe. Ezek a gondolatok jutottak először eszembe annak gyümölcseként,
hogy két héten át aktívan részt vettem a Marista Misszió 2. Nemzetközi
Gyűlésen. Életünk egy fontos eseményét nemcsak abban a pillanatban éljük
meg, amikor az megtörténik, hanem újra átéljük minden egyes alkalommal, amikor rá gondolunk, amikor
véleményt formálunk róla, amikor valamihez hasonlítjuk vagy épp valamilyen következtetést vonunk le
belőle. Ez a találkozó olyan volt számomra, mint amikor az elvetett mag termékeny talajba hullik. És most
eljött a pillant, hogy gondozzam az elvetett magot : öntöznöm kell, hogy növekedjen, erősödjön s
megteremje gyümölcseit. Minden dolognak meg kell érnie a maga idejében. Most van itt a pillanat, amikor a
gondolatok, tapasztalatok, képek ott dolgoznak valamennyi résztvevő elméjében.
Valaki kérdezheti, miért is tekintem
annyira egyedinek ezt a tapasztalatot.
A válasz egyszerű és evidens : A 2.
Nemzetközi Gyűlés olyan esemény
volt, ahová nagy számban érkeztek a
világ négy sarkából a résztvevők, és
mindegyik
magával
hozta
a
batyujában a saját gondolkodását,
életvitelét, saját kultúráját, saját
gyökereit. De mindnyájan a marista
prizmán keresztül néztek mindent,
átérezték annak nagyszerűségét, hogy egy keresztény, egy marista közösség részesei közös a látásmódjuk és
a céljuk. E találkozó különlegessége abban rejlik, hogy nem lehet rendszeresen megrendezni, és ezen oknál
fogva minden egyes résztvevő kedves volt, nyitott szemmel és füllel járt, hogy beszívhasson mindent, mint
egy szivacs.
A Marista Misszió 2. Nemzetközi Találkozója sokat nyújt az életben és az Intézmény fejlődésében, úgy mint :
1. Megújulást és az egész világ felé nyitást. Ami a keresztény és következésképp a marista szellemiséget
jellemzi, ez az okumenista jellege.
2. Kritika, de önkritika is.
3. A problémák felderítése és a megoldás megkeresése.
4. A Marcellin Champagnat-i forrásokhoz való visszatérés, hogy újra és újra tudatosuljanak a
gyökereink.
5. Bátor kockázatvállalás és felelősségvállalás.
6. Az a nagyszerű érzés minden marista számá-ra, hogy nincs egyedül, hogy egy nagy család része, egy
nemzetközi hálózaté,amelynek egyetemes értékrendje van.
7. A segítőkészség új lendülete.
8. Minden marista számára belső világának és lelkiségének fejlődése a párbeszéden, a közösségi léten
és a megosztott tapasztalatokon keresztül.
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9. Környezete valóságának megértése.
10. A különbözőség és sajátosság tudomásul vétele.
11. Harmonikus kapcsolat a testvérek és laikusok közütt (A marista misszió egy arany talentumhoz
hasonlít, amelynek egyik oldalán vannak a testvérek, a másik oldalán a laikusok. Egyik oldal sem
értékesebb a másiknál, és nem elválasztható a másiktól.
12. Az a tény, hogy felismerjük, mindnyájunknak szüksége van képzésre, senki sincs az abszolút tudás
birtokában bármi legyen is kora vagy rangja.
13. A marista közösség,- amely a keresztény élet magja – megújítása.
14. A marista misszió fontos tanúságtevőinek és élő példaképeinek felkutatása.
15. A mai «Montagne»-ok felkutatása.
A marista intézménynek van múltja, jelene és jövője, mert örök igazsággal bír, mert a másik ember iránti
szeretet hatja át, s az Isten műve.
Ha Marcellin Champagnat fáklya az ifjúság számára, akkor Jézus Krisztus a fény.
« Jézus újra szólt hozzá, mondván : Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem sötétben jár,hanem
övé lesz az élet világossága ».Szt. János (8:12).

Pau Tristany testvér
2007 szeptember 17 – 27-ig tartották Nairobiban a II. Nemzetközi Marista
Missziós gyűlést. Az első gyűlés Mendesben (Brazíliában) volt. Ott szerzetes
testvérek és világiak együtt elmélkedtek a marista misszió jövőjéről. Hét év
elteltével, néhány elképzelés válóra vált.
A XX. Generális Káptalan azt javasolta, hogy legyen egy második gyűlés. Így
2013 szeptemberétől 2014 júniusáig minden tartomány megtartott egy
helyi és egy tartományi fázist. Ezt követően a „Megújult Maristák a
Misszióban” mottó alatt Nairobiban, a világ 45 országából, több mint 150en jöttünk össze, hogy újra gondolkodjuk a Marista Misszió jövőjét. Könnyű lenne azt képzelni, hogy egy ilyen
gyűlés a nyelvek és kultúrák különbözősége miatt nagy nehézséget jelent, de nem így volt. A Marista
Szellemiség és az első napi program segített minket abban, hogy megismerjük egymást és kellemes, családias
hangulatot teremtsünk.
A gyűlés résztvevője volt tartományonként 3 képviselő, testvérek a Generális Tanácsból, az előkészítő
(szervező) bizottság tagjai és néhány „logisztikai szakember” (tolmács, titkár, stb.). Ez idő alatt tehát együtt
dolgoztunk, elmélkedtünk fiatalok, világiak és testvérek.
Az összejövetel szimbóluma egy afrikai akácia és egy tűznyelv volt. Ezek azt akarták jelképezni, hogy a a tűz
körül - ami melegít és megvilágít minket - összeülünk és megosztjuk egymással a saját tapasztalatainkat,
álmaikat úgy, mint az afrikai törzsek.
A „Karibu” köszöntéssel (Isten Hozott) az afrikai testvérek nagyon barátságosan befogadtak minket,
különösen a fiatal testvéreket, akik a MIC-ben (Marist International Center) laknak és teológiát tanulnak a
„Marist International University College”-ben.
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A szálláshelyen, és a házban, ahol a Gyűlést tartottuk, teljesen megfelelő, biztonságos és egészséges
körülményeket biztosítottak számunkra a szervezők, ami tökéletes volt arra, hogy jól érezzük magunkat. Egy
pillanatig sem volt jelen a félelem, sem a betegségektől sem a terrorizmustól.

A Gyűlés napirendje(mindennapi munkamenet) ösztönzött minket arra, hogy mélyen elmélkedjük a Marista
Misszióról, a jövő lehetőségeiről és kihívásairól. A mindennapi imák és Szentmise emlékeztetett arra, hogy
Jézus az, aki meghívott minket a misszióra, mint ahogyan tette azt Szent Marcellinnel is.
Minden nap kezdetén volt egy előadás, amit általában egy Generális Tanácshoz tartozó testvér tartott. Ezután
különböző módszerekkel dolgoztuk fel a meghatározott témát. Nagyon fontos lett az egynyelvű kiscsoportos
munka, ahol lehetőségünk volt aktívan megosztani és elmélyíteni egyéni véleményünket, meghallgatni a
többieket az adott témáról. Mindezt tovább segítették más foglalkozások, mint például a műhelyek, csendes
elmélkedések. A Gyűlés már az első pillanattól kezdve családiassá és testvériessé vált. Egy csodálatos
egyetértés szellemisége érződött minden foglalkozásban: a kiscsoportos beszélgetéseken, a nagygyűlésen
vagy a vidám esti programok során. Minden pillanat tele volt egy Jézusból fakadó örömteli vidámsággal, ami
segítette reménységgel nézni a jövő elé.
A Gyűlést megelőző napokban és az azt követően is, lehetőség volt egy kis lazításra is, amit arra használtunk,
hogy meglátogassuk és megismerjük az afrikai faunát és kultúrát. Egyik délután kis csoportokban
meglátogattunk néhány nairobi intézményt, ami rászoruló gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozik.
A vidám estéken találkoztunk a különböző országból jött résztvevők kultúrájával. Ezek az esték megtöltötték
a Gyűlést örömmel és vidámsággal. Minden második este egy kontinens mutatkozott be és ismertette meg a
saját hagyományát, konyhaművészetét és folklórját. Az európai estén igyekeztem megismertetni mindenkivel
a magyar kultúrát is, kóstolóba magyar szalámit, unikumot és pálinkát vittem.
A találkozó leggyakoribb témái voltak: kapcsolat szerzetes
testvérek és világiak között, az elkötelezettség a marista misszió
iránt, a marista karizma vitalitása a világon, egy Krisztusban
gyökerezett lelkiség szükséglete, az Egyház és Mária arcának
lenni, a világiak és testvérek mobilitása és nemzetközisége a
marista misszióért. Jelenleg egy bizottság dolgozik azon, hogy a
Gyűlés összefoglaló végleges szövegét lefordítsa és összefoglalja.
Ezt az összefoglalót december körül fogjuk megkapni.
Kérjük a Jó Istentől, hogy kitartson a tűz, amit Nairobiban
gyújtott nekünk, és hogy képesek legyünk mindenhova elvinni ezt a tűzet, a világ minden tájára, ahonnan
érkeztünk. Szűz Mária, Jó Anyánk, segítségével ez a feladat nem lesz nehéz számunkra.
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Katalóniai cserkészek tapasztalatai a magyarországi marista intézményekben
2010-ben kezdődött az együttműködés Centre Marista
de Escoltes (CMS) és a magyarországi intézmények közt.
A nevelési célokat szolgáló kezdeményezés mindkét fél
érdeklődése alapján jött létre. A magyarországi
testvérek részéről azért, mert gazdagítónak tartották a
fiatalok számára ezt az együttműködési cserekapcsolatot, s a más országban töltött napok jótékony
hatását is várták tőle ; a cserkészmozgalom vezetőségi
oldaláról pedig a legidősebbek (a CMS úttörői) számára
fontos tapasztalatszerzési lehetőséget láttak benne.
Miután konkretizálódtak e terv pontjai a 2009-2010-es tanévre, még ez év nyarán a Lleidai Garbí idősebb
cserkészei három héten át részt vettek a nyári tábor munkájában az esztergomi A MI HÁZUNK területén, ahol
a Központ nevelőtestülete segítette őket. Így indult ez az érdekes tartományi program.
A fiatalok bekapcsolódtak a magyar központ nevelő
tevékenységébe, miközben számukra is kitűnő gyakorlási
lehetőség volt, hogy megmutassák a különböző
területeken a rátermettségüket a nyelvi nehézségek
ellenére is. A magyar gyerekek, fiatalok, nevelők és
testvérek számára pedig gyümölcsöző volt együtt tölteni
néhány napot egy másik ország fiataljaival, s mindnyájuk
számára a gyarapodást és a nyitást is feltételezte
mindez.
A 2010-es jó tapasztalat és siker azt eredményezte, hogy
2011-ben Karcagra a Rubí székhelyű marista iskola
cserkészei jöttek el. Ekkor és még további három nyáron
a fiatalok szépszámú csoportja élvezhette az együttműködést és tapasztalatcserét. A lleidai és rubíi
cserkészek csoportjain kívül más csoportok is bekapcsolódtak : Girona (A.E. Arrels), Mataró (A.E. La Soca) és
l’A.E. Montserrat a Barcelonai Sants-Les Corts nevű gimnáziumból.
Carles Pueyo, Albada-i cserkészcsapat tanácsnoka kísérte el a rubíbeli fiatalokat júliusban, s az ő beszámolóját
adjuk most tovább nektek az alábbiakban :
Júliusban nyolc cserkész és két kísérő Albadából abban a szerencsés helyzetben volt, hogy részt vehetett
ebben a cserekapcsolatban, s ugyanakkor tevőleges segítséget is nyújthatott a magyar városban, Karcagon
levő Szent Pál iskola nyári táborában. A marista közösségben szívélyesen fogadtak bennünket két héten át,
és a magyarországi marista misszióra vonatkozó kérdéseinkre is választ kaptunk.
Mit is mondjunk erről a nagyszerű magyarországi két hétről ? Számos tapasztalatot szereztünk, számos
személlyel találkoztunk, akik kezdettől tárt karokkal fogadtak minket : Kezdjük az ott levő testvérekkel : Péter,
Jordi, Misi, aztán a nevelők és az önkéntesek, mind igen odaadók a szolgálatukban és példaképül állnak
előttünk, végül a telepi gyerekek.
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Nagyon jól emlékszünk még az első napunkra, arcunk maga
volt a nyitott könyv : új nyelv, új környezet, de a
gyerekeknek sikerült hamar eloszlatni félelmeinket.
Egyértelmű, hogy menjen bármilyen messzire is az ember, a
mosoly mindenütt egyetemes nyelv ! Egy perc sem telt el, s
már körülvettek a gyerekek ; micsoda energia ! Így indult a
kapcsolatunk a gyerekekkel, s tartott két héten át ; sok-sok
együtt töltött pillanat, tevékenység, foglalkozás, no meg
játék stb., és miért is ne tanuljunk meg néhány magyar szót,
ha már itt vagyunk !
S ha már egyszer Magyarországon voltunk, természetesen
nem mulasztottuk el, hogy megnézzük a fővárosát. Hétvégén tehát ellátogattunk Budapestre. Mivel
Esztergom közel van hozzá, ott éjszakáztunk. Pau testvér és a közösség szívesen látott minket vendégül erre
az éjszakára. Sőt mi több, ismerős arcokkal találkoztunk. La Soca és cserkészei épp a vége felé jártak az itt
töltött két hétnek. Felesleges is mondanunk, hogy mennyire kellemesen töltöttük el ezt az időt. : ez
egyszerűen nagyszerű volt !!! Fagylalkülönlegességek, véget nem érő vacsorák, és Budapest Express, mindez
hozzájárult a végtelenül kellemes és szórakoztató hétvégéhez.
Egyedülálló tapasztalat volt ez mindnyájunk
számára, mind a nagyszerű fogadtatást illetően,
mind a pozitív tapasztaltszerzés terén.
Köszönhető ez az olyan apró részleteknek, mint
mosoly, puszi és ölelés, amit nap mint nap kaptunk
a gyerekektől, mihelyt megláttak minket.
Megtanultuk értékelni a mindennapok örömét, és
főleg megerősödött a meggyőződésünk, hogy
szolgálatunk eszköz az átalakításra, úgy a
létünkben, mint a környezetünkben. Igyekszünk
magunkat vezetni hagyni ama jól ismert mondás
által, hogy « Hagyjunk egy kicsit jobb világot magunk után, mint amilyet kaptunk . »

Köszönöm és hamarosan találkozunk!
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A 2. Jean Baptiste Montagne-Díj átadása

Pantelís Zouras
Lycée Léonin Néa Smyrni
(Görögország)

Péter Catalá és Erika Fordorné
Karcag (Magyarország)

Pere Travesset, Dolors Elias, Anna Cabau,
Pilar Bigordà , Encarni Serrano, Mari
Carmen Oró, Anna Terrado, Pili Cuesta,
Irene Mayoral, Elisabet Girol i Joan Pifarré.

Maristes Montserrat
(Katalónia)

Idén másodszor ítéljük oda az előző tanévben létrehozott Jean-Baptiste Montagne pedagógiai innovációs
díjat L’ Hermitage Tartomány nevelési, szociális és oktatási intézményeinek pedagógusai számára.
A díjat Marcellin Champagnat és a fiatal Jean-Baptiste Montagne találkozása ihlette. E találkozásnak
köszönhetően Marcellin megismerte kora fiatalságának életét, és bátor, szokatlan választ tudott adni rá.
Közel kerülni a gyerekekhez és a fiatalokhoz, különösen a legelesettebbekhez – ez volt Champagnat látomása,
s mi ennek vagyunk az örökösei és folytatói. Meghallgatni a gyerekeket, figyelni a változó világra – íme, ez az
a magatartás, amit el kell sajátítanunk ahhoz, hogy Champagnat álma valóra váljon : hogy a gyerekek és a
fiatalok, akiknek gondját viseljük « jó keresztényekké és erkölcsös polgárokká váljanak ». E másodszor
kiadásra kerülő díjat a nyertes pályamunkáknak szeptembertől adjuk át. A nyertes pályaművekről a
Tartomány nevelési intézményeinek web oldalán találtok majd információt.
www.maristes.eu

Stratégiai terv : tartományi akcióterv a 2014-15-ös évre
A Misszió Kibővített Titkárság szeptemberi ülése során kiértékelte a 2013-14-es év cselekvési terveit. Azután
meghatározta tartományi szinten a 2014-15-ös évre szólót.
A tartományi stratégiai terv bemutatja a folyamatban lévő stratégiai kezdeményezéseket az utóbbi évek
fejlesztésével együtt, amelynek célja volt a segítség-nyújtás a marista intézményeknek és nevelési
közösségeknek.
Íme, a különböző területek cselekvési iránya :
1.Pasztoráció
 Megbizonyosodni arról, hogy a Tartomány minden intézménye rendelkezik Pasztorációs tervvel, és
használja is azt.
 Összehangolni és biztosítani a 200. évforduló megünneplésére szóló javaslatokat.
 Mindegyik országban legyen hivatásosokból álló csapat, amely kapcsolatban áll az intézményi
koordinációs szervekkel.
Marista L'Hermitage Tartomány Misszió Titkárságnak a 3 havonta megjelenő kiadványa.
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A hivatás pasztoráció fejlesztése érdekében tett kezdeményezések összehangolása az SFA és SCFL
titkárságaival
Részt venni a MNIT (Marista Nemzetközi Ifjúsági Találkozó) szervezésében, amely 2016-ban Lyonban
lesz.

2. Az iskolai és szociális intézmények működése és irányítása
 Kidolgozni intézményeink számára egy belső és külső kommunikációs hálózatot.
 Összehangolni a 2015-21-es Stratégiai Terv kidolgozását.
 Segíteni a különböző országokban folyó munkát az ISO-9001 tanúsítvány megszerzése érdekében.
3.Nehéz sorsú gyerekek és fiatalok
 A gyermekek jogainak szentelt nap szervezése tartományi szinten.
 A szervezetek és intézmények vezetőivel megismertetni a gyermekek védelméről szóló tartományi
stratégiát, és kialakítani a megvalósításához szükséges struktúrát.
 Megismerni a tartomány különböző országaiban a gyermekek segítésére rendelkezésre álló
eszközöket.
4. Munkaerőforrás menedzsmentje
 Összehangolni a menedzsmentről szóló terv működését a különböző országokban.
 Továbbfejleszteni a vezetőképzést a különböző országok vezetői számára.
 Gondolkozni a legalkalmasabb vezetők megtalálásáról tartományi, országos és intézményi szinten.
 Speciális tartományi képzést indítani az evangelizációs marista misszióról.
5. Gazdaság
 Megerősíteni a szakmai eszközök használatát az intézmények gazdasági vezetésében, valamint a
különböző körlevelek és időpontok figyelembe vételét a döntéshozásban.
 Biztosítani valamennyi országban az intézményi vezetőképzést a gazdasági irányításhoz szükséges
eszközök megismeréséhez és használatához.
6. Pedagógia
 Megosztani a pasztorációs, pedagógiai és nevelési tapasztalatokat és jó gyakorlatot.

Mindnyájan együtt egy közös küldetésért és egy másokkal megosztott álomért
A 2015-2021-es évekre a stratégiai és kidolgozási munkálatok keretében, a Misszió Kibővített Titkársága
meghatározta a személyeket, csoportokat és eljárási módokat a tervezet megvalósításának különböző
fázisaira.
Mielőtt a tervek és stratégiai lépések részleteiben elmerülnénk a következő hat év tervezetének
konkrétumaival, meg kell határoznunk a Tartomány nevelési intézményeinek misszióját, valamint
látomásunkat 2021-ig.
Meghatározni missziónkat, ez annyit jelent, mint meghatározni önazonosságunkat, létezésünk okát.
Részletezni a céljaink eléréséhez alkalmazandó speciális módot.
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A vízió leírja azt a célt, amit missziónkkal kapcsolatban a jövőben
szeretnénk elérni. A látomás segít megosztani egy közös álmot arról,
amivé a jövőben válni szeretnénk.

Misszió
Vízió
Értékek

A megcélzott csoportok, körülbelül 140 személy, a jövőbeni stratégiai
terv megvalósításában lényeges két elem meghatározásához két
javaslatot tettek.
A missziót illetően : Az irányítók javasolják mind az egyes
személyeknek, mind a csoportoknak a véleménycserét, hogy
egyetértés alakuljon ki ama öt elem körül, amely számukra
nélkülözhetetlennek tűnik, mert alapvetőek a marista misszió
számára.
A víziót illetően, az irányítók szintén véleményegyeztetést kérnek,
hogy eljuthassunk a « tweet » típusú, rövid üzenet
megszerkesztéséhez, s meghatározhassuk ezáltal azt az álmot,
amelyet közösnek vallunk az elkövetkező 6 évben tartományunk
marista nevelési intézményeiben.

A különböző országok véleményének sokszínűsége igazi gazdagságot tükröz és igazolja a közös látásmódot,
amely egyesít minket a marista tartományban, mindnyájunkat együtt egy közös misszió és egy közösen
vállalt látomás érdekében.
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