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XXII Γενική Σύναξη - 2017 

Το Καταστατικό και οι Κανονισμοί μας δηλώνουν ότι 

«η Γενική Σύναξη είναι μια αντιπροσωπευτική 

συνέλευση όλου του Τάγματος. Εκφράζει τη 

συμμετοχή όλων των Αδελφών στη ζωή και την 

αποστολή του Τάγματος, καθώς επίσης και τη 

συνυπευθυνότητα στη διοίκησή του. Η Σύναξη ασκεί 

την ύψιστη έκτακτη εξουσία».  

 

Η επόμενη Γενική Σύναξη θα πραγματοποιηθεί στην 

Κολομβία, στην περιοχή Rionegro, περίπου 40 

χιλιόμετρα από την πόλη Medellín, τον Σεπτέμβριο 

του 2017.  

La Valla-en-Gier 
Γαλλία 

 Medellín 
 Κολομβία 



Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Επιστολή στους Μαριανούς του Champagnat 

Αγαπητοί Μαριανοί του Champagnat 
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Β 

ρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας εποχής για τη Μαριανή μας ιστορία. Η Επέτειος των 

Διακοσίων  Ετών μάς προσφέρει την ευκαιρία να εορτάσουμε όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά και 

να σχεδιάσουμε το Νέο Ξεκίνημά μας. Η σύγκληση της XXIIης Γενικής Σύναξης με θέμα 

«Ένα νέο La Valla» μάς καλεί όλους σε ένα Νέο Ξεκίνημα.  

Αυτή η ιστορική στιγμή προσκαλεί το παγκόσμιο σώμα των Μαριανών να συν-δημιουργήσει το μέλλον 

που επιθυμούμε για τη ζωή και την αποστολή μας. Η προπαρασκευαστική επιτροπή συνειδητοποιεί ότι 

βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή για όλο τον Μαριανό κόσμο και καλεί όλους τους Μαριανούς 

να συμμετάσχουν πλήρως στην προετοιμασία της XXIIης Γενικής Σύναξης.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις Συνάξεις έχει 

εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων. Παλαιότερα, 

είχαμε υιοθετήσει έναν κοινοβουλευτικό τρόπο δράσης. 

Το 2009, η XXIη Γενική Σύναξη άλλαξε προσέγγιση 

υιοθετώντας τον «αδελφικό διάλογο» ως βασικό στοιχείο 

της ικανότητας διάκρισης. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης 

ενισχύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στις 

περιοχές, στις επαρχίες και στις περιφέρειές μας. 

Επιθυμούμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε αυτές 

τις μεθοδολογίες που αναδύονται.  
 

Το μέλλον δεν είναι ένας τόπος 
προς τον οποίο κατευθυνόμαστε, 
αλλά κάτι που δημιουργούμε. Τους 
δρόμους προς το μέλλον δεν τους 
ανακαλύπτουμε αλλά τους 
ανοίγουμε, και η δημιουργία 
αυτών των δρόμων αλλάζει τον 
ίδιο τον δημιουργό αλλά και τον 
προορισμό. (Margaret Silf) 

Πρόσφατα, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην ενορατική διάσταση της ζωής μας και αυτό 

επηρέασε τον διάλογο και την ικανότητα διάκρισης. Η ενορατική ακρόαση έχει αρχίσει να 

αλλάζει τη φύση και την ποιότητα των συζητήσεων μας, αλλά και τη θεώρησή μας για τον κόσμο.  
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Σκοπός της διαδικασίας πριν από τη Σύναξη είναι να δεσμευτούμε όλοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 

με έναν νέο τρόπο αυτόν τον κόσμο που αναδύεται, ώστε να αισθανθούμε πού βρίσκονται η ενέργεια και 

η δυναμική του Μαριανού μας χαρίσματος. 

Ας διατηρήσουμε ζωντανό τον διάλογο: Η διαδικασία είναι ο σκοπός!  
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Για τον σκοπό αυτό, η Προπαρασκευαστική Επιτροπή μας καλεί σε μια διαδικασία με τρία στάδια, που 

περιγράφουμε στη συνέχεια: 

1. Από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2017:  

Ανοιγόμαστε σε νέες συνομιλίες. 

Αυτές οι τρεις συνομιλίες θα ερευνήσουν από κοινού: α) τη σημασία του να ζει κανείς την εμπειρία 

La Valla σήμερα, β) μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του κόσμου που μας περιβάλλει, γ) άλλες 

καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουν χωρίς εμείς να τις αντιλαμβανόμαστε – και μας καλούν να 

φανταστούμε τρόπους, για να προσεγγίσουμε και να επικοινωνήσουμε με αυτές τις νέες 

πραγματικότητες.  

Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

2016      ΠΟΡΕΙΑ 2017 

8 Σεπτεμβρίου 2016 

Επιστολή του Αδ. Emili Turú 

“Ένα νέο La Valla” 

Οκτώβριος 2016-Φεβρουάριος2017 

1. Ανοιγόμαστε σε νέες συνομιλίες  

Στάδιο προετοιμασίας 

Φεβρουάριος - Μάιος 2017 

2. Συναντήσεις εμβάθυνσης 

Μάιος - Αύγουστος 2017 

Στάδιο προετοιμασίας 

3. Η συγκομιδή των καρπών 

Στάδιο προετοιμασίας 
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Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

2. Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2017:  

Συναντήσεις εμβάθυνσης… εισερχόμαστε σε νέα εδάφη  

Ακολουθώντας την πρόσκληση του Πάπα Φραγκίσκου να είμαστε μια Εκκλησία «σε έξοδο», που 

δέχεται την πρόκληση των γεωγραφικών και υπαρξιακών συνόρων, είμαστε προσκεκλημένοι να 

βγούμε να συναντήσουμε νέες πραγματικότητες – για παράδειγμα, πρόσωπα ή καταστάσεις που 

βρίσκονται στο περιθώριο – ανοίγοντας τον νου και την καρδιά μας σε εκείνο που ίσως θέλει να μας 

μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα διαμέσου αυτών των ανθρώπων ή των καταστάσεων. 

3. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2017:  

Η συγκομιδή των καρπών 

Ως προκαταρτικό στάδιο, κατά την προετοιμασία για τη Γενική Σύναξη, οι συμμετέχοντες κάθε 

διοικητικής ενότητας θα αναζητήσουν ένα χρονικό διάστημα, για να μοιραστούν τις εμπειρίες των 

προηγούμενων σταδίων. Αυτό θα βοηθήσει τα μέλη και τους προσκεκλημένους της Σύναξης να 

αντιληφθούν τις ιδέες και τα βιώματα που αναδύθηκαν στη διοικητική τους ενότητα και να 

μεταδώσουν αυτή την πλούσια εμπειρία στην ολομέλεια της σύναξης. 

Λίγα λόγια για τις ενορατικές συζητήσεις … 

Οι ενορατικές συζητήσεις μάς προκαλούν να ακούσουμε με τρόπο διαφορετικό. Αυτό σημαίνει 

ότι ακούμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και την ίδια στιγμή το ακούμε και στους άλλους. Απαιτείται 

να θέσουμε στην άκρη τη δική μας κρίση, να αντισταθούμε στον πειρασμό να αρχίσουμε έναν 

διάλογο και να ακούσουμε εις βάθος τα άλλα πρόσωπα.  

Κάθε άνθρωπος καλείται να ανοίξει την καρδιά και τον  

νου του, για να δει τη ζωή και την εμπειρία μέσα από τα  

μάτια άλλων ανθρώπων, επιτρέποντάς τους να τον  

εμπλουτίσουν, ώστε να μπορέσει να δει κάτι νέο.  

Αυτή η περισυλλογή μπορεί να συμπεριλαμβάνει  

επίσης και άλλες πραγματικότητες της δημιουργίας. 

 

Ευχόμαστε αυτές οι συζητήσεις και οι συναντήσεις να εμπλουτίσουν τον καθένα από εμάς και να μας 

προσφέρουν νέα κίνητρα και ένα νέο όραμα (μια νέα οπτική). Επιθυμούμε στις συναντήσεις αυτές να 

επικρατήσει το πνεύμα μιας χαρούμενης δέσμευσης στη δική μας εμπειρία και στην εμπειρία των 

Μαριανών συντρόφων μας. Πρόκειται για μια εορτή της ζωής μας και για την αρχή μιας 

συναρπαστικής  συν-δημιουργίας του κοινού μέλλοντός μας· ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία, για να 

ανακαλύψουμε και να διακρίνουμε εκείνο που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και να γίνουμε. 
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…να μιλάμε καθαρά και να 
ακούμε με ταπεινότητα… 

Πάπας Φραγκίσκος 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Ελπίζουμε ότι, όταν τα μέλη και οι προσκεκλημένοι της Σύναξης θα συγκεντρωθούν στο Rionegro, 

κοντά στο Medellín (Κολομβία), τον Σεπτέμβριο του 2017, όλοι οι Μαριανοί θα έχουν διανύσει 

αυτή την πορεία και ότι η εργασία της Σύναξης θα έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε να μπορέσουμε να 

εισέλθουμε μαζί στον τρίτο αιώνα της Μαριανής ζωής και αποστολής. 

Αδελφικά, 

Η προπαρασκευαστική Επιτροπή της XXIIης Γενικής Σύναξης 
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Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι διαθέσιμα, για να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις που μπορεί να 

ανακύψουν. Αυτό θα βοηθήσει επίσης την 

Επιτροπή για τον προγραμματισμό της Γενικής 

Σύναξης. 

   Η προπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους αδελφούς Joseph McKee (Συντονιστής), Eugène 

Kabanguka (Γενικός Σύμβουλος), Carlos Huidobro (Γενική Διοίκηση), Pau Fornells (Γραμματέας), João 

Gutemberg (Brasil Sul-Amazônia), Álvaro Sepúlveda (Santa María de los Andes), Ben Consigli (ΗΠΑ), Juan 

Carlos Fuertes (Mediterránea), Vincent de Paul Kouassi (Δυτική Αφρική), Darren Burge (Αυστραλία), Rajakumar 

Soosai Manickam (Νότια Ασία) και τον κ. Matthieu Daum (Διαμεσολαβητής).  
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Σκοπός της Διαδικασίας πριν από τη Σύναξη 

Ν 

α δεσμευτεί όλο το Τάγμα να αντιμετωπίσει με νέο τρόπο τον κόσμο που αναδύεται, για να 

εντοπίσει αφενός πού βρίσκεται η ενέργεια και η δυναμική του Μαριανού μας χαρίσματος και 

αφετέρου τι πρέπει να αφήσει για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η δυναμική. 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της Διαδικασίας πριν από τη Σύναξη 

1. Η πρόσκληση προς κάθε Αδελφό να συνεργαστεί, με την άποψη και την οπτική του, σε αυτή τη 

διαδικασία προετοιμασίας, ώστε η Σύναξη να εργαστεί έχοντας ως βάση εκείνο που θα έχει 

δημιουργήσει το παγκόσμιο Σώμα του Τάγματος. 

2. Η συμμετοχή των Μαριανών λαϊκών σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας, με τον τρόπο που 

φαίνεται καταλληλότερος σε κάθε Κοινότητα/ Επαρχία. 

3. Μια χαρούμενη δέσμευση διαμέσου των αδελφικών και ενορατικών διαλόγων, στο πνεύμα αυτών των 

συζητήσεων που πραγματοποιούμε συχνά «γύρω από τη φωτιά», κατά τις οποίες η διάθεση για προσευχή 

και η απουσία κάθε κριτικής μας επιτρέπουν να μιλήσουμε και να ακούσουμε μέσα από την καρδιά.  

4. Βασισμένοι στη δική μας εμπειρία La Valla, σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό: η αρχική 

(πρωτότυπη) εμπειρία La Valla, η εμπειρία La Valla της δικής μας εποχής, καθώς και η εμπειρία που θα 

μπορούσαμε να περιμένουμε από το μέλλον, το οποίο ήδη αναδύεται. 

5. Μια διαδικασία συνειδητοποίησης, που μας καλεί σε μια «βουτιά στα βάθη του εαυτού μας» και 

ταυτόχρονα μας φέρνει σε επαφή με τον κόσμο που μας περιβάλλει και τον οποίο συνειδητοποιούμε 

μόνο αποσπασματικά. Αυτή η εμπειρία μάς ωθεί να πάμε πιο μακριά, για να ανακαλύψουμε κάποιες από 

τις περιφέρειες που πρέπει ακόμα να συναντήσουμε. 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

6. Η σημασία της ενίσχυσης των δεσμών που μας επιτρέπουν να συγκροτούμε «Ένα Μόνο 

Σώμα»: από το ατομικό στο κοινοτικό, από τις κοινότητες στις χώρες, στις επαρχίες, στις περιοχές 

και στις ηπείρους – όλα αυτά είναι μια έκφραση του «Μοναδικού Σώματος» που αποτελούμε ως 

Τάγμα. 

7. Η σημασία των εμπειριών που έχουμε νιώσει και βιώσει αντί για την υπερβολική επικέντρωση 

σε δεδομένα, γραφήματα και αναφορές. Η ιδέα είναι να επιτρέψουμε στη Σύναξη, που 

αντιπροσωπεύει το «Πλήρες Σώμα» κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε εβδομάδων, να δεσμευτεί σε 

ό,τι θα έχει ανακαλυφθεί (εκ νέου) κατά τη διαδικασία προετοιμασίας. Εξίσου σημαντικός είναι ο 

τρόπος με τον οποίο θα έχουν γίνει αισθητές οι προκλήσεις, τα συναισθήματα, η ενθάρρυνση ή η 

αποθάρρυνση για τις (εκ νέου) ανακαλύψεις.  

8. Οι εκπρόσωποι και οι προσκεκλημένοι της Σύναξης θα έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ειλικρινή 

μετάδοση της (εκ νέου) ανακάλυψης που πραγματοποίησε «το δικό τους μέλος του Σώματος», αλλά 

και του τρόπου με τον οποίο αυτό τους άγγιξε. Θα οργανωθούν μαζί με τους Μαριανούς Αδελφούς 

και Λαϊκούς των αντίστοιχων περιοχών, για να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο μετάδοσης του 

μηνύματος που αναδύθηκε. 

9. Μια διαδικασία πριν από τη Σύναξη που καλεί κάθε Αδελφό και Λαϊκό να πραγματοποιήσει ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων με σαφείς στόχους, αλλά και με μεγάλη ευελιξία. Αυτά θα γίνουν σε 

επίπεδο τοπικό, με τρόπο που σέβεται τη διαφορετικότητα και τον πλούτο των καταστάσεων του 

Τάγματός μας. 
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10. Τέλος, είναι σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι η διαδικασία πριν από τη Σύναξη έχει 

σχεδιαστεί ως μία πορεία, ώστε να υποδεχτούμε όλοι εκείνο που είναι απαραίτητο να συμβεί, αλλά 

να μην προτείνουμε ούτε να υποδείξουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Πρόκειται για έναν τρόπο 

σύνδεσης με τη δύναμη, τη δυναμική, τις τάσεις, την ενέργεια, τις δυνατότητες  που υπάρχουν μέσα 

μας (σε επίπεδο προσωπικό και συλλογικό) και γύρω μας και που αποτελούν το έδαφος στο οποίο θα 

αναπτυχθούν τα «καλέσματα» της Σύναξής μας. Η διαδικασία πριν από τη Σύναξη δεν είναι ο 

χρόνος για να διακρίνουμε ποια είναι αυτά τα καλέσματα. Αυτή η ικανότητα διάκρισης είναι η 

εργασία της Σύναξης, και πρέπει να αφεθεί στη Σύναξη, κατά την οποία, ως «Ένα Μόνο Σώμα»,  

θα έχουμε τη δυνατότητα 

να συμμετάσχουμε σε 

αυτή τη διαδικασία 

διάκρισης.  
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Ξεκινώντας νέες συζητήσεις 

A. Ζώντας την εμπειρία La Valla σήμερα 

Στάδιο 1ο  

Γενική Επισκόπηση 

Τι: ένας αδελφικός και ενορατικός διάλογος με επίκεντρο την εμπειρία La Valla. 

Πότε: Οκτώβριος 2016. 

Πού: στο οίκημα της Κοινότητας ή σε κάποιο άλλο μέρος, το οποίο η Κοινότητα επιθυμεί  

να χρησιμοποιήσει για αυτόν τον διάλογο. 

Ποιος: όλη η Κοινότητα και Μαριανοί Λαϊκοί, που η Κοινότητα επιθυμεί να καλέσει.  

Θα ήταν καλό τα ίδια πρόσωπα να συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία.  

Διάρκεια: τουλάχιστον 3 ώρες για τον διάλογο και 45 λεπτά με 1 ώρα για την προσωπική 

προετοιμασία.  

Προσωπική προετοιμασία: Πιθανόν, το καλύτερο είναι να έχουμε ήδη αφιερώσει 

προηγουμένως κάποιο χρόνο για την προσωπική προετοιμασία. Για να τη φέρουμε εις 

πέρας, προσφέρονται κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να ενθαρρύνουν τον διάλογο, να 

αποτελέσουν τα κίνητρα για τις απαντήσεις μας και θα μπορούσαν να απαντηθούν 

γραπτώς, για να διευκολύνουν το μοίρασμα μέσα στην Κοινότητα. 

  
Εναλλακτικά, μπορούμε να σκεφτούμε μια συνάντηση πιο εκτεταμένη (4 ώρες) και να 

παραχωρήσουμε όλο τον απαραίτητο προσωπικό χρόνο για την προετοιμασία, πριν 

προχωρήσουμε στον κοινοτικό διάλογο. 

Η συζήτηση 

Περιβάλλον προσευχής 

Το περιβάλλον προσευχής διευκολύνει το μοίρασμα και την ενορατική ακρόαση. Ο 

εμψυχωτής ξεκινά με ένα σύντομο χρόνο σιωπής, για να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά 

μας, προκειμένου να αφήσουμε στην άκρη τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας… ώστε να 

έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση 

βρισκόμαστε καθώς προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση. 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Σύντομη εισαγωγή 

Ο εμψυχωτής εξηγεί σύντομα τον σκοπό της συνάντησης, τη σημασία της συμμετοχής με τον 

νου και την καρδιά. Κατά τη στιγμή αυτή, μπορούμε να διαβάσουμε δύο κείμενα: 

«Κατευθύνσεις για την ενορατική ακρόαση» και «Συνειδητοποιώντας τις εσωτερικές μου 

διεργασίες».  

Άλλες πηγές για την ενορατική ακρόαση 

Ο εμψυχωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσης και άλλες πηγές, για να διευκολύνει αυτές τις 

στιγμές της ενορατικής ακρόασης, όπως για παράδειγμα κάποιες σύντομες περικοπές 

Ευαγγελίου ή/και ένα βίντεο. Θα επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο, για να δημιουργηθεί ένα 

περιβάλλον προσευχής και για να καταστεί σαφές σε όλους ότι δεν πρόκειται για μια συνάντηση 

μελέτης ή για μια διανοητική συζήτηση, αλλά για μια ενορατική συζήτηση, που βγαίνει από την 

καρδιά, με θέμα το πώς βιώνει ο καθένας προσωπικά την εμπειρία του La Valla.  

Μοιραζόμαστε την εμπειρία και την ενορατική ακρόαση 

Ύστερα από μια σύντομη διακοπή για προσωπική περισυλλογή1, κάθε Μαριανός Αδελφός ή 

Λαϊκός μοιράζεται την απάντησή του στην πρώτη ερώτηση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

στρέφουν την προσοχή τους σε αυτόν, με ενορατική ακρόαση. Κάθε ομάδα θα αποφασίσει πώς θα 

απαντήσει στις τρεις ερωτήσεις: στην καθεμία ξεχωριστά ή και στις τρεις μαζί.  
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1. Τι σημαίνει για εμένα η εμπειρία του Μαρκελλίνου Champagnat στο La Valla; Τι νόημα της 

δίνω; Πώς συνδέεται με τη δέσμευσή μου και με τη ζωή μου ως Μαριανός;  

Κατά την ώρα που κάθε Αδελφός μοιράζεται την εμπειρία του, τηρούμε μια στάση 

ενορατικής ακρόασης. Έπειτα από κάθε παρέμβαση, αφήνουμε να περάσει λίγος χρόνος 

σιωπής, για να εμβαθύνουμε. 
Αφού απαντήσουν όλοι στην πρώτη ερώτηση, συνεχίζουμε με τη δεύτερη.  

2. Στη ζωή μου και κυρίως – αν πρόκειται για αυτή την περίπτωση – από τότε που εντάχθηκα στο 

Τάγμα, ποιες ήταν οι δικές μου εμπειρίες La Valla; Πώς δημιουργήθηκαν; Σε ποιο περιβάλλον; 

Ποιος ήταν ο αντίκτυπός τους σε εμένα και σε εκείνους που με περιβάλλουν;  

Κάθε Αδελφός μοιράζεται κάτι από την προσωπική του εμπειρία: Μια στιγμή που ένιωσε 

ενθουσιασμό ή αγανάκτηση ή ένιωσε ότι παρακινείται να ενεργήσει όπως ο Μαρκελλίνος. 

Στιγμές κατά τις οποίες προσπάθησε να είναι όπως ο Μαρκελλίνος («Τώρα εγώ είμαι ο 

Champagnat»). Πώς ένιωσε; Πώς ήταν πραγματικά αυτή η εμπειρία για εκείνον;  

1. Αν πριν από τη συνάντηση δεν έχει διατεθεί χρόνος για προσωπική προετοιμασία, θα πρέπει να αφιερωθούν 

τώρα 45 λεπτά έως μία ώρα για προσωπική περισυλλογή σχετικά με τις τρεις ερωτήσεις που έχουν προταθεί για 

αυτόν τον διάλογο.  
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3. Το La Valla κατά το έτος 2016: Ποιες ομοιότητες/αναλογίες διακρίνω ανάμεσα στην κατάσταση στη 

Γαλλία το 1816 και την τωρινή κατάσταση στο μέρος του κόσμου όπου ζω; Ποιες σκέψεις, 

συναισθήματα, συσχετισμοί ενεργοποιούνται μέσα μου; 

Χρόνος σιωπής 

Ύστερα από το μοίρασμα, οι Αδελφοί καλούνται να αφιερώσουν ορισμένες στιγμές στην ενόραση. Τι 

αναδύεται από μέσα μου; Σε τι νιώθω ότι είμαι καλεσμένος; Τι μου λέει ο Θεός; Τι λέει ο Θεός σε εμάς; 

Πώς θα ήθελα να ανταποκριθώ;  

Μοιραζόμαστε τους καρπούς της ακρόασης και της ενόρασής μας 

Κάθε Αδελφός/Λαϊκός μοιράζεται την εμπειρία του και ένα μέλος της Κοινότητας κρατάει σημειώσεις 

από τις κύριες ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τους συσχετισμούς που εκφράστηκαν, με μια λέξη, 

μια εικόνα, μια μεταφορά… χωρίς πολλά λόγια! Όλα αυτά θα βοηθήσουν την ομάδα να συνδεθεί ξανά με 

αυτή τη διαδικασία κατά τη επόμενη συνάντηση. Θα βοηθήσουν επίσης κατά την ώρα της συνάντησης με 

εκείνους που θα πάνε στη Γενική Σύναξη, στο στάδιο «Η συγκομιδή των καρπών». 

Τελική προσευχή 

Μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιηθεί ένα άσμα. 
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B. Ο κόσμος που μας περιβάλλει 

Γενική επισκόπηση 

Τι: αδελφική και ενορατική συζήτηση επικεντρωμένη στον κόσμο που μας περιβάλλει. 

Πότε: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016. 

Πού: στο οίκημα της Κοινότητας ή σε κάποιο άλλο μέρος, το οποίο η Κοινότητα επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει για αυτόν τον διάλογο. 

Ποιος: η αρχική ομάδα, δηλαδή όλη η Κοινότητα και οι Μαριανοί Λαϊκοί που η Κοινότητα 

επιθυμεί να προσκαλέσει· φυσικά, μπορούν να προστεθούν νέα μέλη σε αυτή τη δεύτερη 

συζήτηση.  

Διάρκεια: τουλάχιστον 3 ώρες για τη συζήτηση και 30 έως 45 λεπτά για την προσωπική 

προετοιμασία. 

Προσωπική προετοιμασία: να γίνει εκ των προτέρων. Αυτή η συζήτηση προσφέρει την ευκαιρία  
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να μοιραστούμε με την υπόλοιπη Κοινότητα ένα ή δύο θέματα του κόσμου που μας περιβάλλει1 και που 

έχουν τραβήξει την προσοχή μας, που μιλούν στην καρδιά μας και που, πάνω από όλα, μας συγκινούν ως 

Μαριανούς. Για την προετοιμασία, καλούμαστε να σκεφτούμε συγκεκριμένα πρόσωπα και τις 

πραγματικές ιστορίες τους και να τις παρουσιάσουμε με τρόπο δημιουργικό στην ομάδα (με ποιήματα, 

βίντεο, σχέδια, παραμύθια κλπ.). Πρέπει να είμαστε ικανοί να μεταδώσουμε, κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης στην ομάδα, τα συναισθήματά μας όταν μπαίνουμε στη θέση των προσώπων που ζουν σε αυτές 

τις συνθήκες, καθώς και τις σκέψεις και τα συναισθήματα αυτών των προσώπων κλπ.  

Αναλύουμε επίσης το πώς και το γιατί αυτά τα θέματα, αυτά τα πρόσωπα, μάς συγκινούν προσωπικά και 

μας επηρεάζουν ως Μαριανούς. 

Η συζήτηση 

Περιβάλλον προσευχής 

Το περιβάλλον προσευχής διευκολύνει το μοίρασμα και την ενορατική ακρόαση. Ο εμψυχωτής ξεκινά με 

ένα σύντομο χρόνο σιωπής, για να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά μας, προκειμένου να αφήσουμε 

στην άκρη τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας… ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να 

συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε καθώς προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση. 

Σύντομη εισαγωγή 

Ο εμψυχωτής εξηγεί σύντομα τον σκοπό της συνάντησης, τη σημασία της συμμετοχής με τον νου και την 

καρδιά. Κατά τη στιγμή αυτή, μπορούμε να διαβάσουμε δύο κείμενα: «Κατευθύνσεις για την ενορατική 

ακρόαση» και «Συνειδητοποιώντας τις εσωτερικές μου διεργασίες». 

Άλλες πηγές για αυτή την ενορατική ακρόαση 

Ο εμψυχωτής μπορεί επίσης να προτείνει κάποιες εικόνες για την περισυλλογή σχετικά με τον σημερινό 

κόσμο και την εμπειρία των παιδιών, όπως επίσης και παραθέματα από τις Εγκυκλίους «Δοξασμένος        

να ‘σαι» και «Η χαρά του Ευαγγελίου» του πάπα Φραγκίσκου σχετικά με τις περιφέρειες και την 

ευσπλαχνία. Επιπρόσθετα, αποσπάσματα από τα Μαριανά βιβλία σχετικά με τη θεώρηση του κόσμου μέσα 

από τα μάτια των παιδιών, καθώς και η εργασία μας στις περιφέρειες μπορούν να μας βοηθήσουν να 

σκεφτούμε σχετικά με την πραγματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει σήμερα… Η πραγματικότητα 

των παιδιών… Ας αφήσουμε να μας μιλήσει αυτή η πραγματικότητα. 

1. Με αυτό εννοούμε τον κόσμο που περιβάλλει την Κοινότητά μας· δηλαδή, το χωριό/την πόλη μας ή ίσως τη 

χώρα μας. Θα μπορούσε να πρόκειται επίσης για πρόσωπα, πρωτοβουλίες ή κινήματα που βρίσκονται πιο μακριά 

από τη χώρα μας, αλλά για τα οποία ενδιαφερόμαστε ή συνδεόμαστε μαζί τους μέσω διαδικτύου και που θεωρούμε 

ότι ίσως τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δεν γνωρίζουν. 
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Η αποστολή προηγείται της Εκκλησίας. Η αποστολή είναι του Θεού· μέσα και έξω από τον κόσμο, 

διαμέσου του Αγίου Πνεύματος· του Θεού που, στο πρόσωπο του Ιησού, διδάσκει, θεραπεύει, 

συνάζει, υποφέρει. Και εκτείνεται σήμερα διαμέσου των ανθρώπων εκείνων που ο Θεός τους καλεί 

να μοιραστούν την αποστολή Του· διαμέσου της Εκκλησίας, που καλείται να υπηρετήσει την 

αποστολή του Θεού στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής της. 

Αδ. Emili Turú, «Montagne: Ο χορός της αποστολής» 

Μοιραζόμαστε μια εμπειρία/ Ενορατική ακρόαση 

Με τη σειρά του, κάθε Μαριανός, Αδελφός ή 

Λαϊκός, έχει την ευκαιρία να μοιραστεί τις ιστορίες 

που έχει προετοιμάσει σχετικά με τα βασικά θέματα 

του κόσμου που τον περιβάλλει και που έχουν 

μιλήσει στην καρδιά του. Μοιράζεται επίσης το γιατί 

και το πώς τον έχουν αγγίξει τα θέματα αυτά, σε 

επίπεδο προσωπικό, αλλά και ως Μαριανό. 
 

Σήμερα όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε 

να αναγνωρίσουμε ότι μια αληθινή οικολογική 

στάση μετατρέπεται πάντοτε σε μια κοινωνική 

στάση, που πρέπει να ενσωματώνει τη 

δικαιοσύνη στις συζητήσεις σχετικά με το 

περιβάλλον, για να ακουστεί αφενός η κραυγή 

της γης και αφετέρου η κραυγή των φτωχών.  

Πάπας Φραγκίσκος, «Laudato Si», παρ. 49 Οι Αδελφοί και οι Λαϊκοί έχουν την ευκαιρία  

να διευρύνουν τους ορίζοντες αυτών των γεγονότων,  

παραθέτοντας τις δικές τους παρατηρήσεις και εμπειρίες για τον κόσμο που τους περιβάλλει, σε επίπεδο 

παγκόσμιο αλλά και τοπικό.  

Απαιτείται μια στάση βαθιάς ενορατικής ακρόασης απέναντι στην εμπειρία κάθε Αδελφού και Λαϊκού. 

Ύστερα από κάθε παρέμβαση, αφήνουμε να περάσουν μερικές στιγμές σιωπής, για να εμβαθύνουμε. 

12 

Χρόνος σιωπής 

Αφού μιλήσουν όλοι, αφήνουμε να περάσει λίγος χρόνος 

σιωπής, ώστε να αντηχήσουν μέσα μας οι ακόλουθες 

ερωτήσεις:  

Τι αναδύεται μέσα μου; Ποια εικόνα του κόσμου που μας 

περιβάλλει αναδεικνύεται μέσα στην ομάδα; Πώς με επηρεάζει, 

με παρακινεί; Τι λέει σε εμένα/σε εμάς ο Θεός; 

Περισσότερο από τον αθεϊσμό, 

σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με 

την πρόκληση να απαντήσουμε 

κατάλληλα στη δίψα πολλών 

ανθρώπων για τον Θεό. 

Πάπας Φραγκίσκος,  
«Η Χαρά του Ευαγγελίου», 

παρ. 89  
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Μοιραζόμαστε τους καρπούς  

της ακρόασης και της ενόρασής μας 

Ύστερα από την ενορατική ακρόαση, 

από τον χρόνο σιωπής, περισυλλογής 

και προσευχής, τα μέλη της ομάδας 

συζητούν σχετικά με τον κόσμο στον 

οποίο ζουν και σχετικά με αυτά που 

τους συγκινούν. 
 

Είναι απαραίτητο να δίνουμε προσοχή, ώστε να είμαστε 

κοντά σε νέες μορφές φτώχειας και αδυναμίας, στις οποίες 

καλούμαστε να αναγνωρίζουμε τον πάσχοντα Χριστό, 

παρότι αυτό φαινομενικά δεν μας αποδίδει χειροπιαστά και 

άμεσα οφέλη: οι άστεγοι, οι τοξικομανείς, οι πολιτικοί 

πρόσφυγες, οι αυτόχθονες λαοί, οι ολοένα και πιο μόνοι 

και εγκαταλελειμμένοι ηλικιωμένοι κλπ. 

Πάπας Φραγκίσκος, «Η Χαρά του Ευαγγελίου», παρ. 210  

Στο τέλος της συζήτησης, η ομάδα αναζητεί έναν τρόπο να καταγράψει τα θέματα, τις ιδέες, τα 

συναισθήματα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης και προσπαθεί να εντοπίσει μία 

ή περισσότερες εικόνες και μεταφορές για να περιγράψει τον κόσμο που περιβάλλει την κοινότητα. 

Επίσης, μελετά τον βαθμό στον οποίο η (εκ νέου) ανακάλυψη του κόσμου ή η παρουσίαση του τρόπου 

με τον οποίο η Κοινότητα βλέπει τον κόσμο είχε αντίκτυπο στα μέλη της ομάδας ή τους συγκίνησε.   

Όλα αυτά θα βοηθήσουν την ομάδα να συνδεθεί ξανά με αυτή τη διαδικασία κατά τη επόμενη 

συνάντηση. Θα βοηθήσουν επίσης κατά την ώρα της συνάντησης με εκείνους που θα πάνε στη Γενική 

Σύναξη, στο στάδιο «Η συγκομιδή των καρπών».  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά 

ένα άσμα.  

13 

Τελική προσευχή 
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γ. Πραγματικότητες που αναδύονται 

Γενική Επισκόπηση 

Τι: μια αδελφική και ενορατική συζήτηση επικεντρωμένη στον κόσμο που βρίσκεται πιο μακριά από 

εμάς. Π.χ.: Τι συμβαίνει στον κόσμο και τι τον καθορίζει; Τι είναι αυτό που αγνοούμε και πρέπει να το 

ανακαλύψουμε;  

Πότε: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017 

Πού: στο οίκημα της Κοινότητας ή σε κάποιο άλλο μέρος, το οποίο η Κοινότητα επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει για αυτόν τον διάλογο.  

Ποιος: η αρχική ομάδα, δηλαδή όλη η Κοινότητα και οι Μαριανοί Λαϊκοί που η κοινότητα επιθυμεί να 

προσκαλέσει· φυσικά, μπορούν να προστεθούν νέα μέλη σε αυτή την τρίτη συζήτηση.  

Διάρκεια: τουλάχιστον 3 ώρες για τη συζήτηση, χωρίς να καθορίσουμε συγκεκριμένο χρόνο 

προετοιμασίας (βλέπε παρακάτω).  

Προσωπική προετοιμασία: θα γίνει εκ των προτέρων, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να είναι δομημένη. Απλά 

αφήνουμε τον νου μας να περιπλανηθεί και να αναρωτηθεί: ποια άλλα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν 

στον κόσμο χωρίς εμείς, ως Κοινότητα, να το αντιλαμβανόμαστε; Ποιος ακόμα θα μπορούσε να είναι ένας 

σημαντικός «παράγοντας» στο πλαίσιο της δυναμικής της κοινωνίας, με τον οποίο θα έπρεπε να 

συνομιλήσουμε;  
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Η συζήτηση 

Περιβάλλον προσευχής 

Το περιβάλλον προσευχής διευκολύνει το μοίρασμα και την ενορατική ακρόαση. Ο εμψυχωτής ξεκινά 

με ένα σύντομο χρόνο σιωπής, για να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά μας, προκειμένου να 

αφήσουμε στην άκρη τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας… ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό 

μας και να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε καθώς προσερχόμαστε σε αυτή τη 

συνάντηση. 

Σύντομη εισαγωγή 

Ο εμψυχωτής εξηγεί σύντομα τον σκοπό της συνάντησης, τη σημασία της συμμετοχής με τον νου και 

την καρδιά. Κατά τη στιγμή αυτή, μπορούμε να διαβάσουμε δύο κείμενα: «Κατευθύνσεις για την 

ενορατική ακρόαση» και «Συνειδητοποιώντας τις εσωτερικές μου διεργασίες».  

Άλλες πηγές για αυτή την ενορατική ακρόαση 

15 

Να συνδεθούμε με τις δύο προηγούμενες συνομιλίες της κοινότητας· να διαβάσουμε αποσπάσματα 

από τις προηγούμενες συζητήσεις, να παρουσιάσουμε εικόνες, φωτογραφίες· να συνδεθούμε ξανά με 

τις μεταφορές κλπ. 

Ύστερα οι Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί καλούνται να σκεφτούν επάνω στις ερωτήσεις: Τι θυμάμαι να 

ένιωσα μέσα μου κατά τις δύο αυτές συζητήσεις; Τι συνέβη από τότε; Τι μου τράβηξε την προσοχή, με 

άγγιξε; 

Ενορατική συζήτηση: Εξερευνώντας “πιο πέρα από αυτό που γνωρίζουμε” 

Πραγματοποιούμε αυτή τη συζήτηση σε στάση βαθιάς ενορατικής ακρόασης, με αφετηρία την εμπειρία 

κάθε συμμετέχοντα. Αφήνουμε να περάσουν λίγες στιγμές σιωπής ύστερα από κάθε παρέμβαση, για να 

εμβαθύνουμε σε όσα ακούσαμε. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, όλοι αφιερώνουν προσωπικό χρόνο, για να σκεφτούν τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Ποια πρόσωπα βλέπω ή συναντώ στους δρόμους της πόλης μου ή στο τρένο/στο λεωφορείο 

κλπ., που θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος εκείνου του κόσμου που πραγματικά δεν 

γνωρίζω καλά ή δεν γνωρίζω1 καθόλου; 

2. Ποια πρόσωπα βλέπω ή για ποια πρόσωπα ακούω να μιλούν στα μέσα ενημέρωσης, τα 

οποία δεν γνωρίζω καλά ή δεν γνωρίζω καθόλου; 

1. Αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι πως ίσως εμείς να έχουμε τη δική μας αντίληψη σχετικά με τη ζωή 

τους, αλλά ίσως να μην έχουμε συνδεθεί ποτέ πραγματικά με την πραγματικότητά τους: πώς είναι η ζωή 

τους, τι τους παρακινεί, πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο, ποιες είναι οι προσδοκίες τους…; 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

3. Αν επιθυμούσαμε να τους γνωρίσουμε, να έρθουμε σε 

επαφή μαζί τους σε επίπεδο πραγματικά ανθρώπινο, τι θα 

έπρεπε να κάνουμε για να το καταφέρουμε;  

Χρόνος σιωπής 

Αφού μιλήσουν όλοι, αφιερώνουμε λίγο χρόνο σιωπής, για να 

αφήσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις να αντηχήσουν μέσα μας: 

Τι αναδύεται μέσα μου αφού άκουσα τις διάφορες διηγήσεις των 

προσώπων που ζουν στις περιφέρειες της ζωής μας (ή πιο πέρα); 

Ποιες προκλήσεις αντιλαμβάνομαι; Ποια είναι η εικόνα της 

πολυμορφίας που διαμορφώσαμε; Τι μου/μας λέει ο Θεός; 

Μοιραζόμαστε τους καρπούς της ακρόασης και της ενόρασής μας 

Ύστερα από την ενορατική ακρόαση, τον χρόνο σιωπής, περισυλλογής και προσευχής, η ομάδα 

συζητά σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες που αναδύθηκαν από την ανταλλαγή και αναζητά τι 

είναι αυτό που μας καλεί να το εξερευνήσουμε περισσότερο. Έπειτα, η ομάδα σχεδιάζει τη δράση 

της, για να συναντηθεί με εκείνους που πραγματικά πρέπει να συναντηθεί και αναζητά τον τρόπο 

πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης. Θα μπορούσε να γίνει με διάφορους τρόπους: για 

παράδειγμα, όλη η ομάδα μπορεί να αποφασίσει να πάει στην ίδια συνάντηση εμβάθυνσης· ή θα 

μπορούσε αυτό να γίνει ανά ζεύγη· ή ατομικά. 

Παρόλο που θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να συμμετάσχουν όλοι, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό και 

θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα αν ο καθένας στραφεί πραγματικά προς τα εκεί όπου τον 

οδηγούν η δική του ενέργεια και επιθυμία – επομένως, ο καθένας πρέπει να αισθανθεί ελεύθερος να 

είναι δημιουργικός και να δεσμευτεί σε εκείνο που προσαρμόζεται καλύτερα στη δική του κατάσταση 

και στη δική του Κοινότητα. 
 
Αν υπάρχουν μέλη της ομάδας που δεν μπορούν να βγουν για να γνωρίσουν αυτές τις νέες  

πραγματικότητες, θα μπορούσαμε να καλέσουμε πρόσωπα από αυτές τις νέες πραγματικότητες, για να 

τα ακούσουμε.  

Στο τέλος αυτής της συζήτησης, η ομάδα αναζητά τον τρόπο να καταγράψει τα θέματα, τις ιδέες, τα 

συναισθήματα που αναδύθηκαν κατά τη συζήτηση, καθώς και τα συγκεκριμένα βήματα που 

προγραμματίζονται για να ξεκινήσουν οι συναντήσεις εμβάθυνσης. 

16 

Τελική προσευχή 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ένα άσμα. 
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Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Συναντήσεις εμβάθυνσης… 

Εισερχόμαστε σε νέα εδάφη 

Γενική Επισκόπηση 

Τι: να συναντήσουμε τα πρόσωπα που βρίσκονται στις περιφέρειες και ακόμα πιο πέρα, τα 

οποία προσδιορίσαμε στην προηγούμενη συνάντηση.  

Πότε: Φεβρουάριος - Μάιος του 2017. 

Πού: στους τόπους κατοικίας/συνάντησης/εργασίας τους. 

Ποιος: ατομικά, σε ζεύγη, ως ομάδα (Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί). 

Διάρκεια: εξαρτάται από τα πρόσωπα που συναντάμε· από δύο ώρες έως μία ολόκληρη ημέρα. 

Προσωπική προετοιμασία: βλέπε παρακάτω. 

Στάδιο 2ο  
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Συναντήσεις εμβάθυνσης 

Σκοπός αυτών των συναντήσεων 

Να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά μας σε πραγματικότητες1 που διαμορφώνουν τον κόσμο 

και τις οποίες δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει. 

Σύντομη παρουσίαση 

Το να εξέλθουμε από τη δική μας ζώνη άνεσης και να εισέλθουμε σε μια άλλη πραγματικότητα 

γενικά μάς αναγεννά, γιατί: 

1. Μας επιτρέπει να δούμε την πραγματικότητα με νέα μάτια, 

2. Επιτρέπει να γεννηθούν νέες ιδέες, 

3. Βοηθάει να θεμελιωθούν σχέσεις με άλλα πρόσωπα, που θα μπορούσαν να είναι κλειδί ή 

μέσο για την ανάπτυξη μελλοντικών δραστηριοτήτων, τις οποίες, διαφορετικά, δεν θα είχαμε 

σκεφτεί.    

4. Είναι πιθανό να δημιουργηθεί μια αλλαγή νοοτροπίας πολύ πιο βαθιά και αποτελεσματική 

παρά αν χρησιμοποιούσαμε τον ίδιο χρόνο, για να συμμετάσχουμε σε ένα ατελιέ ή να 

εξερευνήσουμε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα μέσω του Διαδικτύου. 

18 

Η προετοιμασία 

Προετοιμάσου σε προσωπικό επίπεδο, αν πρόκειται να πας μόνος· αλλιώς, μπορείς να 

προετοιμαστείς μαζί με την ομάδα που θα συμμετάσχετε από κοινού στην ίδια συνάντηση 

εμβάθυνσης. 

Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη, αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε μια συζήτηση σχετικά με τα τρία 

ακόλουθα σημεία:  

1. Ποια είναι η δική μας ερώτηση; Τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά να αναλύσουμε σε 

αυτή τη συνάντηση εμβάθυνσης; (Ο σαφής καθορισμός της ερώτησης δεν σημαίνει ότι θέτουμε 

όρια σε αυτό που πρόκειται να γίνει αντιληπτό· σημαίνει ότι οξύνουμε την παρατηρητικότητά 

μας). 

2. Καθόρισε τη βασική ερώτηση μέσα από ένα σύνολο από ερωτήσεις, θέματα και απορίες που 

θα ήθελες να εκφράσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι σαν ένας βοηθητικός οδηγός – 

δεν πρόκειται για ένα αυστηρό ερωτηματολόγιο που θα προσπαθήσεις να εφαρμόσεις στη 

συνάντηση. 

1. Σημαίνει να πάμε να συναντήσουμε τους ανθρώπους, για να δούμε πώς εκείνοι βλέπουν τη ζωή· 

αναμφίβολα, υπάρχει επίσης η επιλογή να γνωρίσουμε φυσικά περιβάλλοντα (φυσικά οικοσυστήματα ή 

τοξικούς τόπους), και να βιώσουμε το πώς ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους τόπους και με όσα μας λένε 

αυτοί οι τόποι. Κυρίως, αν είναι δυνατό, ας προσπαθήσουμε να συναντηθούμε με τα πρόσωπα που ζουν σε 

αυτά τα περιβάλλοντα και να τα ακούσουμε. 
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Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

3. Κατάγραψε τις κύριες εκτιμήσεις (3 έως 6 βασικές εκτιμήσεις), σχετικά με αυτά τα οποία 

θεωρείς εκ των προτέρων ότι θα συναντήσεις στον τόπο που θα επισκεφτείς και στους 

ανθρώπους με τους οποίους θα έρθεις σε επαφή.    

Η καταγραφή και ο σαφής ορισμός αυτών των εκτιμήσεων, θα σε βοηθήσει να 

συγκεκριμενοποιήσεις το νοητικό μοντέλο, δηλαδή, τα στοιχεία που περιμένεις να συναντήσεις.  

Επιστρέφοντας από τη συνάντηση εμβάθυνσης, θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις όχι μόνο τι έχεις 

ανακαλύψει σχετικά με τη νέα πραγματικότητα που συνάντησες, αλλά επίσης και τι έχεις 

ανακαλύψει σχετικά με τον εαυτό σου. 

Η συνάντηση 

Όπως σε κάθε συνάντηση, καλείσαι να ανοίξεις όχι μόνο τον νου, αλλά και την καρδιά σου στα 

πρόσωπα με τα οποία θα συναντηθείς. Παρόλο που ο συνδυασμός των ερωτηματολογίων, των 

θεμάτων και των ερωτήσεων μπορούν να βοηθήσουν, δεν πρέπει να μονοπωλήσουν τη συζήτηση· 

θα πρέπει να αφήσουμε να υπάρξει ροή στη συζήτηση, να πορευτούμε προς τα εκεί που επιθυμεί να 

μας οδηγήσει το πρόσωπο με το οποίο συναντιόμαστε, να πάμε προς τα εκεί όπου το Άγιο Πνεύμα 

θέλει να στρέψει τη συζήτηση. 

Στην κυριολεξία σημαίνει να βγεις από το σπίτι σου, για να «βυθιστείς» στις πραγματικότητες των 

άλλων. Χωρίς αμφιβολία, γνωρίζουμε ότι ίσως δεν μπορούν να βγουν όλοι· σε κάθε περίπτωση, 

μπορείς να καλέσεις κάποια πρόσωπα από αυτές τις νέες πραγματικότητες να έρθουν στην 

Κοινότητα.  

Κυρίως, πρέπει να κάνεις δύο πράγματα: 

 Να ακούσεις με προσοχή εκείνους με τους οποίους συναντιέσαι, χρησιμοποιώντας τις 

αρχές της ενορατικής ακρόασης. Να ακούσεις με την καρδιά, να ακούσεις την ιστορία 

και να ακούσεις εκείνον που την αφηγείται (αυτό που εκείνος/εκείνη αισθάνεται καθώς 

διηγείται την ιστορία και αυτό που συμβαίνει στην ιστορία που διηγείται). 

 Να θέσεις ερωτήσεις που θίγουν το θέμα σε βάθος· ερωτήσεις που οδηγούν σε μια πιο 

βαθιά και ουσιαστική συζήτηση, σε ένα επίπεδο βαθύτερου νοήματος για εκείνους και για 

εσένα. Ενώ αναπτύσσεις τις ερωτήσεις σου, κατάγραψε εκείνο που πιστεύεις ότι έχεις 

κατανοήσει έως αυτή τη στιγμή και αυτό που δεν έχει ακόμα καταστεί σαφές για εσένα. 

Νιώσε ελεύθερος να κρατήσεις σημειώσεις, για να έχεις μια περίληψη της συνάντησης: μπορούν να 

είναι σκέψεις ή συναισθήματα, εικόνες, μεταφορές ή επαναλαμβανόμενα ερωτήματα. Το πιο 

σημαντικό είναι να επικοινωνήσεις από καρδιάς με εκείνους με τους οποίους θα συναντηθείς. 

Η συγκομιδή των καρπών 

Μετά το πέρας της συνάντησης, όταν θα είναι δυνατό, μπορείς να αφιερώσεις προσωπικά λίγα λεπτά 

για να καταγράψεις τα σημαντικά στοιχεία που παρατήρησες: 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

 Τι σου φάνηκε ότι ήταν το πιο σημαντικό; 

 Τι σε εξέπληξε; 

 Αν θεωρήσεις την πραγματικότητα που επισκέφτηκες ως ένα σύστημα, τι διέκρινες 

σε εκείνο; Και τι στον εαυτό σου;   

 Ποιες νέες ιδέες σου γεννήθηκαν και θα μπορούσαν να σου φανούν χρήσιμες; 

Λάβε υπόψη σου ότι είναι εξίσου σημαντικό να διακρίνεις εκείνο που έμαθες για τους άλλους, όσο 

και εκείνο που έμαθες για τον ίδιο σου τον εαυτό.  

Αργότερα (την ίδια ημέρα ή την επομένη) ξαναδιάβασε  τις προσωπικές σημειώσεις σου σχετικά 

με τα στοιχεία που περίμενες αρχικά να συναντήσεις και αναρωτήσου:  

1. Από αυτά που βίωσα, τι επιβεβαίωσε τις αρχικές μου εκτιμήσεις; 

2. Τι ήταν διαφορετικό από αυτό που περίμενα να συναντήσω; 

3. Τελικά, ποια νέα ενδιαφέροντα πράγματα ανακάλυψα σε αυτή την εμπειρία;  

20 

Δ
ια

δ
ικα

σ
ία

 π
ρ

ιν α
π

ό
 τη

 Σύ
να

ξη
 

Στά
δ

ιο
 2

ο  



Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Συζήτηση σχετικά με τις συναντήσεις εμβάθυνσης 

Γενική Επισκόπηση 

Τι: ένας αδελφικός και ενορατικός διάλογος σχετικά με όσα ανακαλύφθηκαν κατά τις συναντήσεις 

εμβάθυνσης. 

Πότε: περίπου 2 ή 3 εβδομάδες μετά την τελευταία συνάντηση (Μάιος 2017). 

Πού: στο οίκημα της Κοινότητας ή σε όποιο άλλο μέρος επιθυμούν τα μέλη να γίνει αυτός ο διάλογος. 

Ποιος: όλη η Κοινότητα και οι προσκεκλημένοι Μαριανοί Λαϊκοί. Πάντοτε μπορούν να ενσωματωθούν 

νέα μέλη εφόσον η ομάδα συμφωνεί.  

Διάρκεια: τουλάχιστον 3 ώρες για τον διάλογο. Για την προσωπική προετοιμασία, δες παρακάτω. 

Η συζήτηση 

Περιβάλλον προσευχής 

Το περιβάλλον προσευχής διευκολύνει το μοίρασμα και την ενορατική ακρόαση. Ο εμψυχωτής ξεκινά με 

ένα σύντομο χρόνο σιωπής, για να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά μας, προκειμένου να αφήσουμε στην 

άκρη τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας… ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να 

συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε καθώς προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση. 

Σύντομη εισαγωγή 

Σκοπός της συνάντησης είναι να ανοίξει τον νου και την καρδιά μας σε κάποιες από τις πραγματικότητες  

που διαμορφώνουν τον κόσμο και που εμείς ακόμα δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει… Να ανοίξουμε τον 

νου και την καρδιά μας… Να θυμηθούμε τις «Κατευθύνσεις για την ενορατική ακρόαση» και τη 

«Συνειδητοποίηση των εσωτερικών μου διεργασιών»… Να αντιληφθούμε την πραγματικότητα του κόσμου 

που μας περιβάλλει… την πραγματικότητα των παιδιών… και να την αφήσουμε να μας μιλήσει. 

21 

Προσωπική προετοιμασία: όσοι συμμετείχαν στις συναντήσεις εμβάθυνσης, απλώς να διαβάσουν τις 

σημειώσεις που κράτησαν κατά τη διάρκεια και μετά τη συνάντηση. 
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Άλλες πηγές για αυτή την ενορατική συζήτηση 

Να έρθουμε ξανά σε επαφή με όλη την πορεία που διανύσαμε έως τώρα: τις τρεις προηγούμενες 

κοινοτικές συζητήσεις και τις συναντήσεις εμβάθυνσης…  

Οι Αδελφοί και οι Λαϊκοί καλούνται να σκεφτούν σχετικά με τις εξής ερωτήσεις: Τι θυμάμαι να βίωσα 

μέσα μου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των συναντήσεων εμβάθυνσης; Πώς πήγαν τα 

πράγματα από τότε; Ποια άλλα στοιχεία τράβηξαν την προσοχή μου ή με συγκίνησαν;  

Ενορατική συζήτηση: Εξερευνώντας “πιο πέρα από αυτό που γνωρίζουμε” 

Αυτή η συζήτηση αναπτύσσεται σε πνεύμα βαθιάς ενορατικής ακρόασης έχοντας ως αφετηρία την 

εμπειρία κάθε συμμετέχοντα. Ύστερα από κάθε παρέμβαση, αφήνουμε να περάσουν λίγα λεπτά σιωπής, 

για να εμβαθύνουμε σε αυτή την ακρόαση. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, όλοι αφιερώνουν προσωπικό χρόνο, για να σκεφτούν τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 Ποιον/ποιους πήγα να συναντήσω και γιατί; Τι ήθελα να ανακαλύψω;  

 Ποιες ήταν οι αντιλήψεις μου πριν από τη συνάντηση;  

 Τι ανακάλυψα σχετικά με τον κόσμο;  

 Τι ανακάλυψα για εμένα τον ίδιο, για τον τρόπο που βλέπω, που αλληλεπιδρώ και δίνω 

νόημα στον κόσμο;  

 Τι με εξέπληξε περισσότερο από αυτές τις ανακαλύψεις σχετικά με τον κόσμο και με τον 

εαυτό μου;  
 Ποιες εσωτερικές διεργασίες προκάλεσαν αυτές οι συναντήσεις σε εμένα τον ίδιο; Και σε 

εκείνους με τους οποίους συναντήθηκα;  

Ύστερα από αυτές τις στιγμές περισυλλογής, κάθε συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί  ό,τι επιθυμεί από την 

περισυλλογή του, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη δική 

του εμπειρία και στον αντίκτυπό της. 
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Χρόνος σιωπής 

Αφού έχουν μιλήσει όλοι, μένουμε σιωπηλοί και αφήνουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις να αντηχήσουν 

μέσα μας:  

Τι αναδύεται μέσα μου αφού έχω ακούσει τις διάφορες ιστορίες των συναντήσεων με τα πρόσωπα που 

ζουν στις περιφέρειες της ζωής μας (ή πιο πέρα); Ποια κοινά σημεία αντιλαμβάνομαι; Τι ανακαλύπτω (εκ 

νέου) σχετικά με τις δυναμικές, τις δυνάμεις και τις ενέργειες που διαμορφώνουν τον σημερινό και τον 

μελλοντικό κόσμο; Τι προσπαθεί να μου/μας πει ο Θεός;  
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Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Μοιραζόμαστε τους καρπούς της ακρόασης και της ενόρασής μας 

Ύστερα από την ενορατική ακρόαση και από τον χρόνο σιωπής, περισυλλογής και προσευχής, η ομάδα 

συζητά σχετικά με τις (εκ νέου) ανακαλύψεις της που αφορούν τον κόσμο που αναδύεται. Συζητά επίσης 

σχετικά με το πώς αυτές οι ανακαλύψεις επιβεβαιώνουν ή αμφισβητούν τις δικές της πεποιθήσεις ή 

εκτιμήσεις.  

  Αργότερα, η ομάδα σκέφτεται γύρω από το τι θα ήταν αναγκαίο να αφήσουν πίσω τους, αν ήθελαν να 

δεσμευτούν πιο ολοκληρωτικά σε αυτόν τον κόσμο που αναδύεται.  

Στο τέλος της συζήτησης, η ομάδα αναζητά τον τρόπο να κρατήσει σημειώσεις για τα βασικά θέματα, τις 

ιδέες, τα συναισθήματα, τις εικόνες και τις μεταφορές που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

συνάντησης. Είναι σημαντικό να βρουν έναν τρόπο να καταγράψουν όλες τις (εκ νέου) ανακαλύψεις που 

έγιναν, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αφήσουν πίσω τους.  

Τελική προσευχή 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ένα άσμα.  
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Διαδικασία πριν από τη Σύναξη Γενική Σύναξη 2017 

Η συγκομιδή των καρπών 

Γενική Επισκόπηση 

Τι: συνάντηση διαφόρων Κοινοτήτων, για να μοιραστούν αυτό που αναδύθηκε και να μελετήσουν 

τον τρόπο που θα το μεταδώσουν στη Γενική Σύναξη.  

Πότε: Μάιος - Αύγουστος 2017. 

Πού: όπου επιθυμούν να το οργανώσουν οι συμμετέχοντες· θα μπορούσε να είναι κατά τη διάρκεια 

μιας ήδη προγραμματισμένης συνάντησης/συγκέντρωσης ή μια ξεχωριστή συνάντηση.  

Ποιοι: Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί από διάφορες Κοινότητες, συνήθως της ίδιας Επαρχίας. 

Μπορούν είναι όλες οι Κοινότητες της Επαρχίας ή απλά κάποιες από αυτές. Και μπορούν να είναι 

όλοι οι Αδελφοί της Κοινότητας ή κάποιοι εκπρόσωποι. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Σύναξη (οι 

εκλεγμένοι, καθώς και εκείνοι που δικαιωματικά παρευρίσκονται, και οι προσκεκλημένοι), θα πρέπει 

να παρευρεθούν ή, τουλάχιστον, να βρουν έναν τρόπο να μοιραστούν τη συγκομιδή των καρπών πριν 

από τη Γενική Σύναξη.  

Διάρκεια: εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά τουλάχιστον μία ολόκληρη ημέρα. 

Θα ήταν καλύτερα να διαρκέσει δύο ημέρες.  

Προσωπική προετοιμασία: Να διαβάσουν όλο το υλικό που έχουν συλλέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή 

και να το φέρουν στη συνάντηση. 

Ας θυμηθούμε ότι ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι 

διπλός: 

1. Να έχει ένα νόημα συλλογικό για το οικοσύστημα του 

Σώματος, και όχι μόνο για τις διαφορετικές Κοινότητες. 

 

2. Να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μεταφέρουν 

στη Γενική Σύναξη τις (εκ νέου) ανακαλύψεις που 

πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον αντίκτυπό τους στο 

παγκόσμιο Σώμα του Τάγματος. 

Στάδιο 3ο  
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Η συζήτηση 

Περιβάλλον προσευχής 

Το περιβάλλον προσευχής διευκολύνει το 

μοίρασμα και την ενορατική ακρόαση. Ο 

εμψυχωτής ξεκινά με ένα σύντομο χρόνο 

σιωπής, για να ανοίξουμε τον νου και την καρδιά 

μας, προκειμένου να αφήσουμε στην άκρη τις 

σκέψεις και τις ανησυχίες μας… ώστε να 

έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και να 

συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση 

βρισκόμαστε καθώς προσερχόμαστε σε αυτή τη 

συνάντηση. 

Σύντομη εισαγωγή 

Ο σκοπός της συνάντησης… Ανοίγουμε την καρδιά και τον νου… Θυμόμαστε τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την ενορατική ακρόαση και για τη συνειδητοποίηση των εσωτερικών μας διεργασιών… 

Ας σκεφτούμε την πραγματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει… την πραγματικότητα των 

παιδιών… και ας την αφήσουμε να μας μιλήσει. 

 

Δ
ια

δ
ικα

σ
ία

 π
ρ

ιν α
π

ό
 τη

 Σύ
να

ξη
 

Στά
δ

ιο
 3

ο  



Γενική Σύναξη 2017 Διαδικασία πριν από τη Σύναξη 

Άλλες πηγές για αυτή την ενορατική συζήτηση 

Ας έρθουμε σε επαφή με όλη την πορεία που 

έχουμε διανύσει έως τώρα: τις τέσσερις 

προγενέστερες κοινοτικές συζητήσεις και τις 

συναντήσεις εμβάθυνσης… 

 

Οι Μαριανοί Αδελφοί και Λαϊκοί καλούνται να 

σκεφτούν σχετικά με τις ερωτήσεις: Τι θυμάμαι 

να βίωσα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και 

των συναντήσεων εμβάθυνσης; Πώς πήγαν τα 

πράγματα από τότε; Ποια άλλα στοιχεία τράβηξαν 

την προσοχή μου ή/και με συγκίνησαν;  
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Αυτή η συζήτηση αναπτύσσεται σε πνεύμα βαθιάς ενορατικής ακρόασης, έχοντας ως αφετηρία την 

εμπειρία κάθε συμμετέχοντα. Ύστερα από κάθε παρέμβαση, αφήνουμε να περάσουν λίγα λεπτά σιωπής, 

για να εμβαθύνουμε.  

 

Η ομάδα θα οργανώσει τον χρόνο της λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί έως 

αυτή τη στιγμή. Με αυτό το πνεύμα, οι συμμετέχοντας μοιράζονται εμπειρίες σχετικά με την πρώτη 

συζήτηση: «Ζώντας την εμπειρία La Valla σήμερα».  

 
Αφού μιλήσουν όλοι, παραμένουμε λίγες στιγμές σε σιωπή, για να επιτρέψουμε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις να αντηχήσουν μέσα μας:  
 

Τι ξυπνάει μέσα μου, αφού έχω ακούσει τις διαφορετικές ιστορίες; Ποια κοινά στοιχεία 

διακρίνω; Ποιες εσωτερικές διεργασίες αισθάνομαι μέσα μου;  
 
Έπειτα, η ομάδα μοιράζεται αυτά που προέκυψαν από τη δεύτερη και την τρίτη συζήτηση: τις ιστορίες 

εκείνων που βρίσκονται γύρω μας και την ανακάλυψη των προσώπων με τα οποία είναι απαραίτητο να 

μιλήσουμε. 
 
Ακολουθούν και πάλι λίγες στιγμές σιωπής, για να σκεφτούμε τις ίδιες ερωτήσεις, που παρατίθενται πιο 

πάνω.  
 
Στη συνέχεια, η ομάδα συνεχίζει να μοιράζεται αυτά που ανέκυψαν κατά στις συναντήσεις εμβάθυνσης 

και κατά την προηγούμενη κοινοτική συζήτηση, κυρίως τις (εκ νέου) ανακαλύψεις και τις διαισθητικές 

παρατηρήσεις σχετικά με αυτό που πιθανότατα θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας, για να δεσμευτούμε 

πιο ολοκληρωτικά στον κόσμο που γεννιέται. 

 

Ενορατική συζήτηση: Εξερευνώντας “πιο πέρα από αυτό που γνωρίζουμε” 
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Στιγμές σιωπής 

Αφού μιλήσουν όλοι, αφήνουμε να περάσουν μερικές στιγμές σε σιωπή και να αντηχήσουν οι 

ακόλουθες ερωτήσεις μέσα μας:  

Από αυτά που έχω ακούσει, τι με συγκίνησε περισσότερο; Από τις εμπειρίες των άλλων Κοινοτήτων, 

ποια έχει απήχηση στη δική μου εμπειρία; Ποια διαφέρει; Ποιες σκέψεις, συναισθήματα, εικόνες 

γεννιούνται μέσα μου αφού στρέψω το βλέμμα μου στον πίνακα που ζωγραφίσαμε όλοι μαζί;  

Συγκομιδή καρπών για τη Γενική Σύναξη 

Ύστερα από την ενορατική ακρόαση και τις στιγμές σιωπής για περισυλλογή και προσευχή, η ομάδα 

συζητά τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

 

1. Ποιες εικόνες και μεταφορές εμφανίζονται στο περιβάλλον μας και στον κόσμο που 
αναδύεται; Και ποιες στο «Σώμα» του Τάγματός μας μέσα σε αυτό το οικοσύστημα;    

2. Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των (εκ νέου) ανακαλύψεων, αυτών των ιδεών σε εμάς; Τι 

επιβεβαιώνουν; Σε τι μας προκαλούν;    

3. Τι βλέπουμε καθαρά ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας: για να δεσμευτούμε πιο ολοκληρωτικά 

σε αυτόν τον κόσμο που αναδύεται; για να ζήσουμε μια νέα εμπειρία La Valla σήμερα; για να 

δημιουργήσουμε ένα «Νέο Ξεκίνημα»;       

 

Στη συνέχεια, η ομάδα αναζητά διάφορους δημιουργικούς τρόπους για να εκφράσει όλα αυτά που 

αναδύθηκαν, ώστε τόσο η «λογική» όσο και η «καρδιά» αυτής της κοινής εργασίας να μπορούν να 

μεταδοθούν από τους εκλεγμένους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους στη Σύναξη.  
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Τελική προσευχή 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά ένα άσμα. 
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Κατευθύνσεις για μια ενορατική ακρόαση 

1. Ηρεμώ και συνειδητοποιώ τα στοιχεία που είναι παρόντα (το παρόν). 

2. Ακούω με όλες τις αισθήσεις.  

3. Ανοίγω τον νου μου: ακούω τις επιλεγμένες λέξεις/εικόνες, τις συγκεκριμένες και όχι κάποιες άλλες. 

4. Ανοίγω την καρδιά μου: ακούω τα συναισθήματα που μεταδίδει το πρόσωπο που μιλάει. 

5. Δεν κρίνω: δεν υποτιμώ το περιεχόμενο, δεν βάζω ετικέτες, δεν διαγράφω αυτό που εκφράζει το 

πρόσωπο· είναι η πραγματικότητα που έχει βιώσει και του δίνει νόημα.    

6. Συνειδητοποιώ τι δεν έχω καταλάβει ή τι μου γεννά ερωτήματα αντί να επικεντρωθώ σε αυτό που 

δεν μου αρέσει από όσα έχω ακούσει.   

7. Τι αισθάνομαι ακούγοντας αυτά που λέγονται; Γιατί; 

Συνειδητοποιώ τις εσωτερικές μου διεργασίες 

καθώς ακούω 

1. Τι με συγκινεί προσωπικά; Γιατί και πώς με συγκινεί;  

2. Τι με συγκινεί ως Μαριανό Αδελφό ή ως Μαριανό Λαϊκό;  

3. Τι από αυτά έχει απήχηση στην εμπειρία μου σχετικά με την πραγματικότητα;  

4. Στην πραγματικότητα που παρουσιάζεται, υπάρχει κάτι που να είναι καινούργιο, διαφορετικό σε 

σχέση με αυτό που έχω συνηθίσει;  
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Οδηγός για τους εμψυχωτές 

Αγαπητέ εμψυχωτή, 

Ένα Νέο Ξεκίνημα απαιτεί έναν νέο τρόπο να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε. Για τον 

λόγο αυτό, εκτός από τους Αδελφούς που θα συμμετάσχουν επειδή έχουν εκλεγεί και τους 

προσκεκλημένους στην επόμενη Γενική Σύναξη, είναι σημαντικό κάθε Μαριανός Αδελφός και Λαϊκός να 

αισθανθεί ότι συμμετέχει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ανοιχτούμε σε μια νέα αντίληψη, 

να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που παρουσιάζει ο σύγχρονος κόσμος, να ανακαλύψουμε εκ νέου την 

ενέργεια του χαρίσματός μας και να συν-δημιουργήσουμε μαζί ένα νέο ξεκίνημα  

 

Η βίωση μιας συλλογικής εμπειρίας είναι πολλά περισσότερα από τη συνεπή πραγματοποίηση ενός έργου 

ή από την απάντηση στις ερωτήσεις μιας διαβούλευσης· απαιτεί μια εσωτερική προδιάθεση, όπως και τη 

σαφή πρόθεση όλης της Κοινότητας να συμμετάσχει.  

 

Σε καλούμε, ως εμψυχωτή, στις συζητήσεις του πρώτου σταδίου αλλά και στις επόμενες:  

 

1. Να αισθανθείς ελεύθερος να προσαρμόσεις αυτή την πρόταση στην πραγματικότητα και στις 

ανάγκες της Κοινότητάς σου. Αν μια Κοινότητα έχει λίγα μέλη, οι Αδελφοί μπορούν να ενωθούν 
με κάποια άλλη Κοινότητα. 

2. Προσπάθησε να δημιουργήσεις μαζί με την Κοινότητά σου ένα οικογενειακό κλίμα, όπου γίνεται 

αποδεκτό αυτό που μοιράζεται ο καθένας: να είστε ευαίσθητοι στα συναισθήματα και στις 
διαφορετικές απόψεις, ώστε η συζήτηση να είναι πραγματικά αδελφική και ενορατική.  

3. Βεβαιώσου κατά την εμψύχωση ότι όλες οι συζητήσεις βιώνονται σε ένα περιβάλλον εντατικής 

προσευχής, με χρόνους σιωπής και προσωπικής περισυλλογής. Στο τέλος κάθε συζήτησης, να 
θυμάσαι να κάνεις μια εισαγωγή στο θέμα της επόμενης συνάντησης.      

4.  Εξασφάλισε, κατά το δυνατόν, την παρουσία Μαριανών Λαϊκών στις συναντήσεις. 

 

Σ 

ε ευχαριστούμε για την προσφορά υπηρεσίας κατά τη συνοδεία – καθοδήγηση αυτής της 

διαδικασίας. Το Τάγμα καλείται να ζήσει μια «συναξιακή εμπειρία» κατά τη διάρκεια των 

επόμενων μηνών και ελπίζουμε ότι αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μέλη του. Ο ρόλος σου είναι 

θεμελιώδης στην επίτευξη αυτού του στόχου. 
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1. Είναι ένα μέλος της Κοινότητας (Αδελφός ή Λαϊκός) που αναλαμβάνει την ευθύνη να εμψυχώσει τις 

συζητήσεις και/ή τις συναντήσεις. Δεν είναι ένας παράγοντας ξένος προς τη συζήτηση· λαμβάνει μέρος 

σε αυτήν ως ένα ακόμη μέλος.  
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5. Αναζήτησε τον χρόνο και τον χώρο που θα επιτρέψουν μια συνάντηση αδελφική και 
γαλήνια, χωρίς βιασύνη και στοιχεία που αποσπούν την προσοχή.    

6. Εξασφάλισε ότι η ομάδα ακολουθεί το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τα τρία στάδια.   

7. Να θυμάσαι πάντοτε και να αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ζούμε αυτή τη διαδικασία ως 

μέλη ενός συνολικού σώματος (ως Τάγμα), στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών 
από την ίδρυσή μας.  

8. Σκέψου έναν τρόπο για να καταγράψεις όσα ειπώθηκαν, ώστε να μεταδώσεις στη 

συνέχεια μία σύνθεση όλων αυτών στις άλλες Μαριανές Κοινότητες, στους 

αντιπροσώπους και στους προσκεκλημένους που θα πάνε στη Γενική Σύναξη.    

9. Οι ερωτήσεις που προτείνονται στις συζητήσεις επιλέχθηκαν για να καθοδηγήσουν τον 

προβληματισμό. Βεβαιώσου ότι οι συμμετέχοντες καταλαβαίνουν τη θεματική που 
προτείνεται για την από κοινού εργασία.     

10. Στήριξε την ομάδα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας, 

προκειμένου να διαρθρώσει ένα σχέδιο που να βοηθάει στην πραγματοποίηση των 

«συναντήσεων εμβάθυνσης». Αυτό περιλαμβάνει επίσης να συμβάλεις στη διευκόλυνση 

του μοιράσματος του βιώματος κατά την εμπειρία αυτή, ακολουθώντας το ίδιο πνεύμα 

της προτεινόμενης μεθόδου. 

11. Στην ιστοσελίδα του Τάγματος (www.champagnat.org) θα υπάρχει διαθέσιμο υλικό που 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε καθένα από τα στάδια. Επίλεξε μόνο το υλικό εκείνο που 

θεωρείς κατάλληλο για να στηρίξεις αυτή την ανταλλαγή. Οι Κοινότητες καλούνται να 
μοιραστούν σκέψεις και εικόνες σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. 
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Προσευχή της XXIIης Γενικής Σύναξης  

Θεέ Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα,  

γέμισέ μας με την πίστη, το όραμα και το θάρρος 

του ιδρυτή μας Αγίου Μαρκελλίνου, 

τώρα που ξεκινούμε την τρίτη εκατονταετία μας 

ως Μαριανοί του Champagnat. 

 

Ενωμένοι γύρω από την Παναγία, την Καλή μας Μητέρα, 

θέλουμε να αναζητούμε Εσένα,  

να οικοδομούμε την αδελφοσύνη 

μαζί με όλα τα αδέλφια μας, 

και να μεταδίδουμε το Χαρμόσυνο Άγγελμά Σου  

στα παιδιά και στους νέους, 

και ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται στις περιφέρειες. 

 

Θεέ που είσαι πάντοτε γεμάτος αγάπη, 

από την ταπεινή ίδρυσή μας στο La Valla, 

φτάνουμε τώρα στο κατώφλι της τρίτης εκατονταετίας μας, 

για να δημιουργήσουμε μαζί ένα νέο ξεκίνημα. 

 

Βέβαιοι για την πιστότητά Σου, Κύριε, 

καθώς και για τη συμμετοχή μας στο έργο της Παναγίας, 

θέτουμε την προετοιμασία, την κρίση  

και τις αποφάσεις της XXIIης Γενικής μας Σύναξης  

κάτω από την προστασία και την καθοδήγησή Σου. 

 

Αυτός ο χρόνος του εορτασμού,  

της μνήμης και της συμφιλίωσης, 

ας μας γεμίζει με σοφία, τόλμη, ευγνωμοσύνη και πίστη. 

 

Και ας μη σταματήσουμε ποτέ  

να προχωράμε γρήγορα προς το μέλλον που μας καλεί, 

τώρα και πάντοτε.  
 

Αμήν. 
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Τα μέλη της 

Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της XXIIης Γενικής Σύναξης 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Joseph Mc Kee (Συντονιστής) 
jmckee@fms.it 

Eugène Kabanguka (Γενικός Σύμβουλος) 
ekabanguka@fms.it 

Carlos Huidobro (Γενική Διοίκηση) 
chuidobro@fms.it 

Ben Consigli (ΗΠΑ) 
brbenfms@gmail.com 

João Gutenberg (Brasil Sul-Amazônia) 
jgutembergfms@gmail.com 

Álvaro Sepúlveda (Santa Mª de los Andes) 
asepulveda@maristas.cl 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vincent de Paul Kouassi (Δυτική Αφρική) 
kouassvin@yahoo.fr 

Juan Carlos Fuertes (Mediterránea) 
juancarlosfm@maristasmediterranea.com 

Rajakumar Soosai Manickam (Νότια Ασία) 
kumarfms2017@yahoo.com 

Darren Burge (Αυστραλία) 
darren.burge@marists.org.au 

Pau Fornells (Γραμματέας) 
pfornells@fms.it 

Matthieu Daum (Διαμεσολαβητής) 
mattdaum@nexusconsultation.com 
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Ένα νέο La Valla 

“Θέλω να σκέφτομαι ότι εκείνος ο διάλογος, που ξεκίνησε με 

την προηγούμενη Γενική Σύναξη, στην πραγματικότητα δεν 

διακόπηκε. Σε κάθε επαρχία ή περιοχή υπήρξαν ευκαιρίες να 

εμβαθύνουμε στο νόημα αυτού του καλέσματος να 

αναχωρήσουμε γρήγορα σε μια νέα γη˙ η Γενική Συνέλευση 

(2013) ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμβαθύνουμε και 

να καθορίσουμε ορισμένα από τα μεγάλα καλέσματα της 

Σύναξης˙ το Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή 

(2014) άνοιξε εκ νέου χιλιάδες συνομιλίες σε όλο τον Μαριανό 

κόσμο. 

 

Διάφορες άλλες διαδικασίες, σε επίπεδο γενικό, περιφερειακό 

ή επαρχιακό, απαίτησαν τον διάλογο, προωθώντας τη 

συμμετοχή και το αίσθημα ότι είμαστε συν-δημιουργοί ενός 

κοινού μέλλοντος.  

 

Ετούτη τη στιγμή, κατά τη σύγκληση της XXIIης Γενικής 

Σύναξης, καλούμαστε ξανά να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι 

ή γύρω από τη φωτιά και να συνεχίσουμε να συζητάμε σχετικά 

με θέματα που είναι πράγματι σημαντικά για όλους εμάς.  

 

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς έχουμε εμπειρία από 

συζητήσεις που μεταμορφώνουν. Είναι ενδιαφέρουσα η 

παρατήρηση ότι, συνήθως, δεν πρόκειται για διαλόγους 

σχετικά με το πώς να αλλάξουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους· 

όμως, η ίδια η διαδικασία της συζήτησης επιφέρει αλλαγές σε 

εμάς τους ίδιους. Μια καθοριστική φράση που είπαμε ή 

ακούσαμε· μια εμπειρία ζωής που άγγιξε την καρδιά μας· μια 

ερώτηση που μας έβγαλε έξω από τον καθημερινό τρόπο 

σκέψης μας… αυτά ήταν οι σπόροι για τις μελλοντικές 

μεταμορφώσεις. Ναι, συχνά, η ίδια η διαδικασία ήταν 

μεταμορφωτική· η διαδικασία είναι, λοιπόν, κατά κάποιο 

τρόπο, ο σκοπός. 

 

 

Μαριανοί 2017 

XXIIη Γενική Σύναξη 
Aδ. Emili Turú, «Ένα νέο La Valla – Σύγκληση            

της XXIIης  Γενικής Σύναξης» - 8 Σεπτεμβρίου 2017 


