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A Misszió kibővített Titkárságának Találkozója
Barcelona (2013. december 2.-5.)
Evangelizáció: Fívérek és nővérek a fiatalokkal, mindegyikükben Krisztust
látni.
A szeptemberi ülés során személyes reflexióként, illetve a kibővített titkárságban a közösséggel
megosztva is felvetetettük a 9. témát, amely - a Marista Misszió II. Nemzetközi Találkozójára
készülve – egyike azon témáknak, amely a marista gondolkodásmódot gazdagíthatja.
Mind közösségi, mind személyes szinten, imádságos, elmélkedő, nyugodt légkör tette lehetővé
számunkra, hogy elmélyedjünk és megosszuk egymással azokat gondolatokat, amelyek a mi
személyes küldetésünket motiválják és segítenek abban, hogy a marista küldetés lényegére koncentráljunk.
Először a javasolt szövegekből kiindulva kicseréltük gondolatainkat a bennünk lakozó személyes meggyőződésünkről:
meglátni a mellettünk élő fiatalokban Istent és ez a jóindulatú látásmód megadja nekünk azt, hogy higgyünk és bízzunk
az ifjúságban. A fiatalok így egy olyan közeggé válnak, ahol Isten megmutatkozik nekünk; olyan hellyé, ahol az Úrral
találkozhatunk, s mindez annak köszönhetően, hogy meghallgatjuk őket és segítségükre vagyunk. Kevésbé a
kézzelfogható eredményekről van szó, mint inkább arról, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk a fiatalokkal, mint
Jézus az emmauszi tanítványokkal. Megerősödtünk abbéli meggyőződésünkben,hogy minden fiatalban, még az élet
által legmeggyötörtebben is ott lakik az isteni lényeg.
A mi apostoli küldetésünkért, a marista misszióért, ismételten megerősítjük, hogy szüntelen törekednünk kell a
legjobb módszerek megtalálására, amelyek segítenek abban, hogy a fiatalok rátaláljanak az Evangélium üzenetére. Így
meg kell találnunk az ő szavaikon, az ő tapasztalataikon keresztül, sőt az ő jelképeik által azt, ami elvezeti őket az
Örömhírhez. Mindent felteszünk egy olyan növekedési és életfolyamatra, amely rájuk szabott programokkal segíti
őket, hogy megtalálják fiatal létük értelmét, és később majd felelősségteljes felnőtt életük értelmét a társadalomban.
Hisszük, hogy a nevelés és az evangelizáció szorosan összefonódik. És nekünk kötelességünk hitelesen helytállni
ezeken a területeken. Áldoznunk kell a nevelők és a fiatalokkal foglalkozók képzésére. Manapság épp úgy, mint a
múltban, a fiatalokkal való együtt menetelés
minőségi kíséretet kíván. És ez arra kötelez
bennünket, hogy újragondoljuk a nevelők és
oktatók képzését azért, hogy a fiatalok
körében
végzett
munkájuk
mind
hathatósabb legyen.
Így, Maristaként, arra hívattunk, hogy új
módszerekre leljünk ahhoz, hogy egy
olyan“új világban érjünk partot”, ahol a
fiatalok meg fogják hallani, mennyire szereti
őket Jézus.
Ahhoz, hogy hittérítők
lehessünk, nekünk kell szüntelenül az
Evangéliummal áthatottnak lennünk s
határok nélküli szívnek kell dobognia
bennünk.
André Déculty
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A gyermekek jogai
Marista nevelőkként elkötelezettnek érezzük magunkat a gyermekek
jogainak érvényesülésében és védelmében, valamint a fiatalokéban a
mi nevelési szolgálatunkon keresztül, ahogy azt Marcellin Champagnat
kijelölte számunkra. Ahogy már az előző beszámoló is bejelentette,
idén arra kértek bennünket, hogy tegyük emlékezetessé november 20.át, mint a Gyermekek Jogainak szentelt Marista Napot.

A gyermek jogaiért nap a karcagi
Szent Pál Marista Általános Iskolában
(A videó megtekintéséhez kattints a képre)

A Tartomány valamennyi országában a különböző nevelési
intézmények részvétele – a hozzájuk eljuttatott és a különböző
osztályok és csoportok számára előkészített anyagok segítségével – az
ismeretek és az érzelmek szintjén ráébresztette a nevelőket épp úgy,
mint a tanulókat vagy más felhasználókat, hogy mennyire fontos
ismerni a gyermekek jogait, s tudatosan figyelni a különböző

élethelyzetekre, amelyekben ezeket megsértik.
.
Az idei évben ez a nap megkívánt egy első közös munkát, hogy tartományi szinten ismerkedjünk ezekkel a jogokkal.
Mostantól már a jövőre kell gondolni, felvállalni ezt a területet, amely
minket arra ösztönöz, hogy új és kreatív stílust találjunk, és meglássuk,
hogy a nevelési akciónkból kiindulva, hogyan tudunk együtt előrelépni
a gyermekek és fiatalok jogainak érvényesülésében és védelmében,
hogy válaszoljunk a 21. Káptalani Gyűlés felhívására, amely minket
arra kért, hogy határozott előrelépést tegyünk ezen az úton úgy, hogy
a világot a gyermekek szemével nézzük, és ne feledjük azt sem, hogy
az elkövetkező esztendőben ünnepeljük a nemzetközi egyezmény 25.
évfordulóját.
Az elvégzett munkák eredménye megtekinthető a www.maristes.eu
weboldalon az ennek a napnak szentelt részben. Kérjük, látogassatok
el erre az oldalra!

A gyermek jogaiért nap a Néa Smyrnii
(Görögország) Lyceé Léonin-ban
(A videó megtekintéséhez kattints a képre)

Àngel Domingo

Munkaerőforrás menedzsmentje
Az elmúlt fél évben kidolgoztunk egy közös tartományi keretet a mendzsmenttel kapcsolatban. Ez a keret irányt mutat,
megadja azt a politikát, amit intézményi szinten követni akarunk ahhoz, hogy az emberi és szakmai fejlesztést
megvalósíthassuk azoknál, akik Marcellin Champagnat célkitűzéseit folytatni kívánó marista nevelési intézményekben
dolgoznak. Így meghatározzuk az irányvonalakat olyan fontos területekhez, mint a vezetőség kiválasztása, valamint a
személyek képzése, fejlesztése, segítése, értékelése vagy az elismerése.
Később minden országnak meg kell terveznie a stratégiáját és a hozzátartozó eszközöket, amelyek lehetővé teszik,
hogy továbbfejlesszék a kompetenciákon alapuló irányítási rendszert. Az intézményi felelősök februári találkozója
Hermitage-ban fontos mozzanata lesz ennek az átmenetnek.
Mindennek az átalakulási folyamatnak az alapja az az óhaj, hogy a nevelési intézmények nevelői és dolgozói jobban
integrálódjanak a marista misszióba, ugyanakkor az ő felelősségük mozgatja azt a nagy emberi teljesítőképességet,
amely a misszió szolgálatára kíván fejlődni, megteremtve hozzá a szakmai és személyi növekedési feltételeket. Az
emberekben rejlik a nagy kincsestárunk és rajtuk keresztül jutunk el a gyerekek és a fiatalok szívéhez, s ezáltal
Jézushoz, Szűz Máriát és Marcellint követve.
Pep Buetas
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A Nevelési Intézmények Találkozója Hermitage-ban
A Misszió kibővített Titkársága előkészítette a Tartomány nevelési intézményeinek következő találkozóját, amely
Notre-Dame de Hermitage-ban lesz 2014. február 4-től 7-ig.
Az első találkozó Llinars del Vallès-ban volt 2006
februárjában, s idén ez a 9. találkozó lesz. Az évek
folyamán megnőtt a Tartományhoz való érzelmi
kötődés, és ez meghozta számunkra azt, hogy
nagyobb felelősségérzettel legyünk a marista
misszió és annak jövője iránt. A nemzetköziség
gyarapodása lehetővé tette a cserekapcsolatokat, a
más kultúrák és működési módok felé történő
nyitást és különböző elemek integrációját és
újraértelmezését valamennyi intézményünkben.
Ez a folyamat elősegítet az utóbbi években közös
témák fejlesztését mind a pasztoráció, mind a
nevelés területén.

2006. január
A következő találkozókon az Intézmény által javasoltan a Marista Misszióról elmélkedünk. Műhelyeket szervezünk a
Spiritualitásról, valamint a testvérek - laikusok új kapcsolatáról és az Evangelizációról.
A munkaerőforrás menedzsmentje és a
gyermekek és fiatalok jogainak védelme
témakört már érintettük az elmúlt
évben, ezt tovább mélyítjük azzal, hogy
valamennyi országban beépítjük az
intézmények programjába.
A pedagógiai innovációs kísérleti
műhelyek, valamint a pasztorációs
műhelyek lehetővé teszik számunkra,
hogy megismerhessük az e téren szinte a
Tartomány egészében megjelenő és
gyarapodó sokszínűséget, és arra
ösztönöz minket, hogy a mai fiatalok és
gyerekek igényeihez igazodó válaszokat
adjunk és osszunk meg másokkal.

2013. február
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Tartományi Oktatási-Nevelési intézmények 2013-2014

MAGYARORSZÁG
1 oktatási intézmény
3 szociális intézmények
207 diákok
149 szociális intézmények diákjai
FRANCIAORSZÁG
10 oktatási intézmények
8.695 diákok

KATALÓNIA
8 oktatási intézmények
12 szociális intézmények
9.667 diákok
975 szociális intézmények diákjai

GÖRÖGORSZÁG
2 oktatási intézmények
3 szociális intézmények
3.290 diákok
210 szociális intézmények diákjai
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