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AJÁNLÁS

AJÁNLÁS
Róma, 2009. június 6.
Champagnat Szent Marcellin
Kedves Marista Család!
New Yorkban a Columbia Egyetem campusát választotta ki Chaim Potok,
a The Promise című regénye helyszínéül. A könyv két barát történetét mondja
el: Reuven Malter, a nyitott, érdeklődő szellemű, gondolkodó fiatalemberét, aki
azért tanult, hogy rabbi legyen, és barátjáét, Danny Saundersét, aki az életében
hozott döntéseinek következtében végül is különült vált saját közösségétől, a
hasszid zsidó közösségtől.
Az elbeszélés során Potok arra hívja meg az olvasót, hogy Reuven és Danny
zarándokútjának társául szegődjön azokban a küzdelmekben és konfliktusokban, amelyek elkerülhetetlenül felszínre törnek, amikor hitük hagyományai
szembe kerülnek az 50-es évek világának értékeivel. A The Promise elbeszélése
az önazonosságra mutat rá, még ha ezt a szót a szerző soha nem mondja is
ki, és azt az utazást írja le, amelyet mindegyikünknek meg kell tennie ahhoz,
hogy eljusson saját identitására.
A II. Vatikáni Zsinat befejeződése óta sok katolikus világi hívő, akik küzdenek azért, hogy az Egyházon belül új területre találjanak, olyan utat járt be,
mely nem igen tér el Potok könyvének szereplőiétől. Ennek okai világosak. Az
Egyház e történelmi jelentőségű találkozója előtt, csak a papokat, a szerzeteseket
és szerzetesnőket tekintették olyanoknak, mint akiknek „hivatása van”, amint
ezt akkoriban mondták; a világiakat, férfiakat és nőket, úgy tekintették, mint
akiknek nem volt igazi, rájuk vonatkozó elhivatottsága. Ezt a hamis látásmódot
szerencsére még a Zsinat vége előtt korrigálták, és a világi hívők, legalábbis
elvben, újra megtalálták saját helyüket az Egyházban.
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Ettől fogva sok erőfeszítést tettek arra, hogy világossá tegyék a világi hívők
önazonosságát, mint ahogy Egyházunkban való helyüket és szerepüket is.
Olyan feladat ez, amelynek bármi áron is, de jól meg kell felelnünk. A zsinati
dokumentumok valójában nagyon világosak: az életszentségre szóló meghívás egyetemes; keresztségünknél fogva mindegyikünk felelős az Egyház
küldetéséért, ami Isten Országának, és annak hirdetésében áll, hogy az már
közénk érkezett.
A Zsinatot követő években sokan, akik önazonosságukat tisztázni kívánták,
valamelyik szerzetesrend karizmájában találtak biztos menedékre. A szerzetesek
és szerzetesnők szintén tudatára ébredtek annak, hogy az a karizma, amely
Rendjüket már oly hosszú idő óta inspirálja, valójában Isten ajándéka, amit Ő
az egyetemes Egyháznak nyújt.
Azt hiszem, hogy az „A közös asztal körül – a Champagnat világi maristák hivatása” c. dokumentum bőven szolgálhat táplálékul a világi hívők Egyházban való
hivatásáról való beszélgetéseinkhez. S ami ennél is fontosabb: mindnyájunk
számára segítséget nyújt ahhoz, hogy határozottan haladjunk afelé, hogy jobban
megbecsüljük azt a fontos szerepet, amit a világi maristák ma a Rend és az
Egyház életében betöltenek azzal, hogy osztoznak a testvérekkel abban, amit
ők megélnek abból a karizmából és az apostoli lendületből, melyet Egyházunk
Szent Marcellin Champagnat személyében kapott.
Ez az írás, melyet egy kis szerkesztő bizottság állított össze, a világi maristák
egy jóval tágabb csoportjának reflexióit mutatja be. A benne foglaltak a világ
minden részén élő férfiak és nők mindennaposan megélt tapasztalatain is nyugszanak. Ezért érezhetjük az írásban a gazdag, nemzetközi ízt; a sok személyes
tanúságtétel, mely végighúzódik ezeken az oldalakon, hozzásegíti az olvasót
ahhoz, hogy a tárgyalt témával jobban tudjon azonosulni.
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Az nyilvánvaló tény, hogy Isten támasztott világi marista hivatásokat korunkban. Az „A Közös asztal körül” c. dokumentum olyan útmutató lesz olvasói
számára, mely segíti őket abban, hogy mélyebben értékeljék ezt az Istentől kapott
ajándékot, mely Egyházunkat és a Rend javát szolgálja. Ugyanakkor alkalmuk
nyílik arra, hogy alapvetőbb módon elemezzenek legalább három jellegzetes
elemet, mely hivatásukat jellemzi: az apostoli tevékenységet, a spiritualitást
és a testvéri megosztásban élt életet.
Biztatom önöket ennek az írásnak olvasására és tanulmányozására, és arra,
hogy elmélyülten gondolkodjanak rajta, akár személyesen, akár másokkal együtt.
Adja Isten, hogy első legyen ez a világ minden részén élő világi maristák által
írt sok más mű között. Legyen ez mindenki számára emlékeztető a Marcellin
Champagnat által az Egyháznak és a világnak nyújtott karizma vitalitására
és sikerére, mely karizma megadja mindegyiküknek a saját marista testvéri,
vagy világi önazonosságát.
Köszönetet mondok a szerkesztő bizottság tagjainak kiváló munkájukért:
Annie Girka (L’Hermitage), Bernadette Ropa (Melanézia), Carlos Navajas (KözépAmerika), José María Pérez Soba (Ibéria), Sergio Schons (Brazília, Rio Grande do
Sul), és Afonso Murad testvérnek (Brazília Centro-Norte) és Rémy Mbolipasiko
testvérnek (Közép-Kelet Afrika). Köszönetet mondunk Anna Dooley-nek is,
(Melbourne), aki a munka jelentős részében a szerkesztőbizottság tagja volt,
valamint Noël Dabreranak, (Dél-Ázsia), aki szintén együttműködött ebben a
feladatban, de aki elhunyt, mielőtt megláthatta volna annak elkészültét.
Külön köszönetet mondunk Pau Fornells testvérnek, aki ezt a projektet elejétől végéig összehangolta. Az ő, és a bizottság tagjainak erőfeszítései nélkül,
azt hiszem, ez a dokumentum soha nem látott volna napvilágot. Mindannyian
nagyon kitartóan és sok türelemmel dolgoztak azon, hogy a szöveg kidolgozása,
gondozása, és javításai, a tervezett határidőkön belül elkészüljenek. Valóban
nagy szeretettel végezték munkájukat.
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Szintén köszönetet mondok Pedro Herreros testvérnek és az Általános
Tanács Világiak Bizottsága tagjainak, valamint Emili Turú, Pedro Herreros,
Juan Miguel Anaya és César Henríquez testvéreknek, a Missziós és Világiak
Bizottsága tagjainak, akik később érkeztek, okos tanácsaikért, és minden, e projektben résztvevőnek nyújtott folyamatos támogatásukért. Köszönetet mondok
még Antonio Martínez Estaúnnak, A Rend Kommunikációs Igazgatójának, aki
a Bizottságok munkáit képekben fejezte ki, és a kiadvány tördelését végezte.
Reuven Malter és Danny Saunder, a két fiatal barát, Chaim Potok regényének
hősei, hosszú és nehéz vándorutat tettek meg önazonosságuk keresése során. A
II. Vatikáni Zsinat óta megtett út, mindazok számára, akik a marista élet stílusát
és küldetését szeretik, önazonosságuk kifejezésében épp most kezd gyümölcsöt hozni. Az „A Közös asztal körül” c. írás csak egy példája ennek. Gazdagítsa
önökben a marista élet és küldetés megértését, és erősítse hitüket.
Áldásommal és szeretettel,

Seán D. Sammon Testvér, FMS
Rendfőnök
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E

z a dokumentum az
életből született. Éltető
ereje, és a forrásául
szolgáló kezdeményezés,
annak a világ minden
részén élő sok világi hívőnek
tapasztalata, akik meghallják
Isten szólítását egy hivatásra:
legyenek világi maristák.

Ez az írás a marista világ néhány
évtized óta bejárt, figyelemmel
és gondolkodva megtett,
hosszú útjának gyümölcse.
Az öregdiákok egyesületeinek
kérdésfeltevései, mellyel a
megújult Egyházban való
önazonosságukat keresik; a
nevelők és a diákok szüleinek
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tartott lelkiségi kurzusok;
az ifjúság körében végzett
lelkipásztorkodás és szolidaritás
útjai; a Marista Család
Champagnat Mozgalma; a
megosztott misszió elmélyítése;
Marcellin Champagnat szentté
avatása – az egész Egyháznak
szóló karizma -; a marista misszió
nemzetközi Találkozójának
megrendezése, amely Mendèsben
(Brazília) fejeződött be,
mindezek azon legfontosabb
események közé tartoznak,
melyek hozzásegítettek annak
egyre tisztább megértéséhez,
hogy mint mond a Lélek
számos világi hívő szívében.

A KÖZÖS ASZTAL KÖRÜL
Az Általános Tanács, a 20.
Általános Káptalan irányvonalait
követve, egy dokumentumban
kívánt formát adni ennek a
tapasztalatnak, ami egyrészt
megerősíti a marista világi
hivatás realitását, másrészt
pedig további növekedésre
szólít fel. Ennek érdekében,
a Tanács létrehozott egy hét
világi tagból és három testvérből
álló nemzetközi bizottságot,
akiknek eltérő a nyelvük,
kultúrájuk, személyes életútjuk.
Ők három éven át dolgoztak a
dokumentum kidolgozásán.
Ez a dokumentum, Champagnat
világi tagjainak életére kíván

válasz lenni. Éppen ezért, az ő
tapasztalatukból kiindulva jött
létre. Az anyag, mely alapul
szolgált arra, hogy a világi
marista hivatást és annak elemeit
leírhassuk, a világ különböző
részein élő kilencvenkét világi
tag tanúságtétele, amelyből
néhány megjelenik a szövegben.
Más, mindegyik Igazgatási
Egységből, a világi tagoktól
érkező megfigyelések, valamint
a Marista Misszió Nemzetközi
Találkozójának gyümölcsei és
a nemrégiben megrendezett,
a karizmatikus vitalitásra
vonatkozó közös képzési
találkozók, segítettek abban,
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hogy javítsunk a dokumentum
különböző fogalmazványain.

felfedezzük azt a vitalitást,
amelyet tükrözni akarnak.

Az volt a vágyunk, hogy
összegyűjtsük mindazt, ami sok
szívben zajlik, és bemutassuk azt
a marista világnak, belevonva
ezzel őt a jövő építésébe. A
szöveg alapja a „mi”, mivel
vallomásról, másokkal megosztott
tapasztalatról van szó. Így a
nyelvezet inkább szuggesztív,
mint szigorú kíván lenni,
nemcsak az értelemhez szólva,
hanem elsősorban a szívhez.
Olykor túl kell majd lépni a
szavakon, amelyek mindig
korlátok közé szorulnak, hogy

Ez a dokumentum, mely bár
a világi marista hivatásra
összpontosít, mindenkihez
szól, testvérekhez és világi
hívőkhöz. Nem fontos, hogy
éppen keresnek, hogy a marista
életet csak nemrég ismerték
meg, vagy pedig már hosszú
ideje élik azt. Olyan eszközt
szeretnénk nyújtani, mely
egy megtapasztalást tesz
lehetővé, hogy kérdéseket
tegyünk fel magunknak, hogy
elmélyítsük azt, amit átéltünk,
azért, hogy döntést hozzunk,
és tovább járjunk utunkon.

A KÖZÖS ASZTAL KÖRÜL
A szöveg vázlata egyszerű. Abból
a megállapításból indulunk
ki, mely e dokumentum
alapjánál áll: Isten világi marista
hivatásokat ébresztett (első
fejezet). Ez a hivatás három
karizmatikus elemben fejeződik
ki: küldetés, spiritualitás és az
élet testvéri megosztása, amely
az élet egy egyedülálló módon
való megélésében illeszkedik
egybe: a világi marista életben
(2. 3. és 4. fejezet). A világi
marista hivatás ma különböző
módokon kapcsolódik a testvérek
Rendjéhez, akik az alapítás
karizmájának letéteményesei
(5. fejezet) és, mint minden
hivatás, az egész életen át halad,

vagyis képzést és támogatást
kell kapnia (6. fejezet).
Ezeket az oldalakat nem
akartuk, és nem is tudtuk
volna a világi marista élet
növekedésének útjával befejezni.
Küldetése, hogy előmozdítsa
azt, hogy a Lélek, aki ott fúj, ahol
akar1 továbbra is ösztönözzön
minket, mint személyeket,
és mint intézményeket, Isten
álmának megvalósítására.
Éppen ezért, azt hisszük, hogy
e dokumentum értékelésének
legjobb módja az, ha világi
tagokból, vagy testvérekből álló
csoportokban dolgozzuk fel. Ez

1

Jn 3, 8
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egyikünknek is, másikunknak
is, jó alkalom lehet az együttlétre
és életünk testvéri módon való
megosztására. Minden fejezet
végén néhány egyszerű kérdést
kínálunk fel, melyek ezeken a
találkozásokon iránymutatók
lehetnek számunkra.
A dokumentum címe: A közös
asztal körül. A megosztott asztal
képe az a nagy szimbólum,
melyet Jézus használt, amikor
Isten Országát magyarázta. Az
Eucharisztia asztala körülötte
gyűjt egybe minket, és kétezer
év után is jelenlevővé teszi
őt. Hasonlóképpen, La Valla
egészen egyszerű asztala,
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számunkra, maristák számára
hivatásunk kezdetét képviseli.
Testvérek, egy közös asztal körül,
megosztjuk egymással a munkát,
az imát és a testvéri szeretetet.
Mint családjaink asztalánál,
egybegyűlünk, hogy az életet
ünnepeljük. Ezek az oldalak
kifejezésre juttatnak egy vágyat
is: annak vágyát, hogy még több
embert meghívjunk, hogy helyet
foglaljon ennél az asztalnál;
hogy ebben a marista családban
legyen helyük, amelyet Isten
továbbra is meg akar áldani.
Mi, a szerkesztő bizottság tagjai,
három éven át a hit, a misszió,
és az élet valódi közösségét

A KÖZÖS ASZTAL KÖRÜL
alkottuk. Számunkra ez biztosan
kegyelmi idő volt. A küldetés,
amit kaptunk, átalakított minket:
a világ minden tájáról érkezett
tanúságtételek ereje és példája, a
sokféleség, és ugyanakkor közös
kincsünk gazdagsága, a marista
karizma a világ minden táján
ható vitalitása, megváltoztatta
szívünket. Arra vágyunk,
hogy e munka gyümölcse
segítsen másokat abban, hogy
ugyanezt az élményt átéljék,
hogy hozzájáruljon a marista
karizma megerősödéséhez és új
horizontok felé kiterjedéséhez,

hogy a marista világban az
optimizmus megújulását
hozza, és újabb testvéri
szálakat szőjön közöttünk.
Kérjük az Urat, hogy a most önök
elé tárt munka korlátai ellenére, Ő
maga nyissa meg szíveinket, és gyújtsa lángra benne annak szenvedélyes
vágyát, hogy a marista karizma drága
ajándékát megéljük és továbbadjuk.
Mária, Édesanyánk kísérje önöket a
könyv olvasásában, reflexiójukban,
imájukban.
A Szerkesztő Bizottság

Ezt az írást különösen is D. Noel Dabrerának, sri lankai
világi maristának, a bizottság tagjának ajánljuk, annak a
derék embernek, aki már az Atya asztalánál vár minket.
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A V I L ÁG I M A R I S TA

A H I VATÁ S
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A VILÁGI MARISTA HIVATÁS
Korunk gyermekei
A világi hívők az Egyház,
Isten Népe körében
A világi maristák
▪

A világiak különféle
viszonyulásai a karizmához

▪ A világi maristák: egy
keresztény hivatás
A világi marista hivatás
és a testvér hivatása
Az ajándék továbbadása:
a marista karizma
Szent Marcellin Champagnat,
útmutatónk Jézus követésében
Az élet három dimenziója: küldetés,
az élet testvéri megosztása,
spiritualitás
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Odajött hozzám egy testvér és megkérdezte: »Te is Marista
vagy?« (azt hiszem, azt akarta kérdezni, hogy marista
testvér vagyok-e). »Igen- válaszoltam neki – Marista
vagyok«. Ez a kifejezés lelkem legmélyéből tört fel, és úgy
éreztem, elismernek, amikor ezt így kimondtam neki.
(Spanyolország)

Korunk gyermekei
1.

Korunk, mint a Történelem minden korszaka, az árnyékok és fények keveréke. Mint ahogy el kell ismernünk azt, hogy megnőtt a béke,
az igazságosság, az ökológia, a spiritualitás iránti érzékenység, azt is be
kell látnunk, hogy a Föld kimerül, hogy emberek milliói szenvednek a
nyomortól, vagy pedig a felületen élnek és hatalomvágyban.

2.

Mi, világi keresztény hívők, osztozunk kortársaink örömeiben és reményeiben, szomorúságaiban és félelmeiben2, és mivel Jézus Krisztus Istene
meghódította szívünket, szeretnénk ma megélni az Evangélium Jó Hírét.
A II. Vatikáni Zsinat3 megújult szellemének gyermekeiként újra fölfedeztük hivatásunkat, mint megkeresztelt emberekét, és úgy érezzük, a Lélek
arra indít minket, hogy Jézus nyomában járva, igazabb és emberibb földdé 2
alakítsuk át a világot.
3

3.

Világi hivatásunknak ezen ébredése nyomán néhányan felfedeztük 4
azt, hogy identitásunk a szerzetesrendek, vagy szerzetesi intézmények
karizmájában éri el teljességét4. Meghódított minket spiritualitásuk és

Gaudium et Spes,
Vö. Lumen
Gentium,
Vö. Vita
Consecrata,54-55
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missziójuk, és úgy érezzük, hogy Isten arra hív minket, hogy osztozzunk
gazdag örökségükben, és hogy terjesszük azt az eljövendő korokban. Sok
szerzetesi család ezt az ajándékot örömmel fogadta.

4.

Velünk, Maristákkal is így volt ez. Szent Marcellin Champagnat karizmája, mely a testvérek rendjében ölt testet, gyökeret vert a világi hívők
körében. Néhányat közülünk megérintett Isten, és marista szívet adott
nekünk. A kezdeményezés valójában inkább eredt Istentől, mint a mi kezdeményezésünkből. Már nem tudunk másképp élni: Maristák vagyunk!

Elmondhatom, hogy büszke vagyok rá, és úgy érzem, életem
megvalósulására talált azzal, hogy világi hívő vagyok, marista
szívvel. Fokozatos felfedezés volt ez, mely az idők során újabb és
újabb hívásokon, kezdeményezéseken és álmokon keresztül mutatkozott
meg; élettel teli történet ez, melynek írása soha nem ér véget.
(Brazília)

A világi hívők az Egyház, Isten Népe körében
Csupán munkát kerestem akkor, amikor a marista
renddel találkoztam. De Isten elém jött, és szívemben
meghallottam Marcellin intuícióját. Valahogy megértettem,
hogy ez a hívás nekem is szól, hogy a fiatal gyerekekkel, fiúkkal
és lányokkal való munka betöltött engem, lelkesedést öntött
belém, hatással volt életemre. Érzem, hogy hátralévő éveimben
be tudom tölteni ezt a munkát, és hogy jól kell azt végeznem.”
(Salvador)
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5.

A világi hívő élet, mint minden keresztény hivatás, válasz a minket
végtelenül szerető Isten hívására. Keresztségünk gyümölcse ez, ami mindegyikünket misszióba küld, az egyetlen keresztény misszióba: arra, hogy
Isten Országát jelenlévővé tegyük e világban.

6.

Krisztus mindnyájunkat egybegyűjt, mint Isten Népét. Méltóságunkat tekintve egyenlők vagyunk, életállapotunk és a ránk bízott szolgálat
tekintetében pedig különbözőek. Mindannyian együttesen, és mindegyikünk
külön-külön az Úr egyetlen és közös szőlejében dolgozunk a különböző és egymást
kiegészítő karizmákkal és szolgálatokkal5. Testvérekből álló nép, mivel egyetlen
Atya gyermekei vagyunk.
5

7.

Ebben az egyházi közösségben, a Szentlélek a világi hívők körében 6
olyan karizmákat kelt élete, melyek először a szerzetesi intézményekben
születtek. A megosztott karizma új, reményteljes fejezetet6 nyit az Egyház
útján. Szent Marcellin Champagnat karizmája a marista élet új formáiban
fejeződik ki. Ezeknek egyike a világi marista élet.

Christifideles
Laici, 55
Vita Consecrata, 54

A világi maristák
Világosan hallható ez a szólítás az én életemben, mintha ezt a
hivatást sajátosan nekem találták volna ki. Olyan hivatásról
beszélek, mely meghaladja egy ’marista intézmény’ falait, egész
életemet átjáró hívásról, olyan hivatásról, mely segít abban, hogy boldogabb
és teljesebb ember legyek. Olyan hivatás ez, mely folytonos kihívást jelent,
és amely – valahányszor ’Igent’ mondok -, jobbá tesz engem, azokban a
különféle helyzetekben, melyeket világi marista helyzetem kíván tőlem.
(Brazília)
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A világiak különféle viszonyulásai a karizmához

8.

A világiak életének területe összefüggésben áll mindazzal, ami különféle módokon marista. Sok ember lép kapcsolatba, különbözőképpen,
a marista testvérek életével és küldetésével. Diákok, nevelők, hitoktatók,
az adminisztráció és a személyzet tagjai, volt diákok, szülők, barátok…,
mind ismerik a testvéreket, és hallottak a marista karizmáról.
Ebből a testvérekkel való kapcsolatból különféle attitűdök születnek
meg:

9.

Néhányan nem azonosulnak a marista életmóddal: vannak, akik
azért, mert a keresztény élettől eltérő döntéseket hoztak; mások azért,
mert már megtalálták helyüket az Egyházban. Elfogadjuk és tiszteletben
tartjuk a különböző döntéseket és választásokat, mindenkivel osztozva
az emberi és keresztény értékekben. Egyesítjük erőinket, hogy egy jobb
világ építésén munkálkodjunk, és hálát adunk Istennek mindazért, amit
másoktól kapunk.

10. Más világi híveket a testvérek tanúságtétele vonzott: ők csodálják

életüket, és valami módon kapcsolódni kívánnak spiritualitásukhoz, vagy
küldetésükhöz, anélkül, hogy ebben a testvérek hivatásában való osztozást
látnák. Lehetséges, hogy néhányan nem gondolkodtak el eléggé e kötelék
értelméről, és hogy időre van szükségük, melynek során kísérik őket, ami
hozzásegíti őket ahhoz, hogy felfedezzék, mit vár tőlük Isten.

11. Van az embereknek egy harmadik csoportja, akik a személyes meg-

különböztetés ideje után úgy határoztak, hogy spiritualitásukat és keresz-
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tény küldetésüket Mária módjára élik, Marcellin Champagnat intuíciója
szerint. Ők a világi maristák.

A világi maristák: egy keresztény hivatás
Ezek alatt az évek alatt érezni kezdtem Jézus jelenlétét,
aki kísért utamon, erőt és lelkesedést adott, és várt
rám. Rájöttem, hogy szükségem van arra, hogy
megálljak, hogy vele legyek, hogy találkozni tudjak vele. S
valóban találkoztam vele! Hosszú ideje szólt már hozzám a
gyerekeken, a fiatalokon, és a legnagyobb szükségben lévőkön
keresztül, de nem egészen értettem. Ezért ’a pusztába vezetett,
és a szívemre beszélt’, megmutatva, hogy sajátmagának akar
engem, hogy egész lényemmel építsem tovább Isten Országát.
(Spanyolország)

12. Mi, világi maristák, keresztények vagyunk, olyan férfiak és nők,

akik meghallottuk életünkben, hogy Isten Champagnat karizmájának
megélésére hív meg minket. Világi keresztény életállapotunkban maradva
válaszolunk e hívásra.

13. Hivatásunk Isten kezdeményezéséből ered, aki szeret minket, és

azt akarja, hogy boldogok legyünk. Éppen ezért, mindegyikünket arra
hív, hogy egyedülálló utat járjunk be. Így a világi marista hivatás nem a
testvérek hivatásának kríziséből fakadó szükségből születik, és nem is
azért, hogy kifejezzük hozzájuk való ragaszkodásunkat. Személyes hívás
ez, mely Jézus követésének sajátos formájára szól.
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14. A világi marista hivatás, mint minden hivatás, úgy születik meg,

és úgy bontakozik ki, ha életünket a Lélek fényében olvassuk. Ennek a
megkülönböztetésnek különböző lépései vannak; éppen ezért, minden
egyes személyt kísérni kell, tiszteletben tartva ritmusát.

15. Mi, egészen eltérő személyes történettel és kultúrával élő keresztény

férfiak és nők, osztozunk abban a hivatásban, hogy a marista karizmát a
világi életállapotban maradva éljük meg. Megköszönjük Istennek azt az
ajándékot, hogy egy olyan család tagjai lehetünk, mely sok nyelven beszél,
de a szíve egy.

A világi marista hivatás és a testvér hivatása

16. Nekünk, világiaknak és testvéreknek, hivatásunk tekintetében sok-

7

XX. Általános
Káptalan, Válaszszuk az életet, 26.

kal több a közös vonásunk, mint sajátos különbözőségeink. Egyikünk
is, másikunk is, osztozik az emberi állapot szépségében és korlátaiban,
a Történelem jelen pillanatában. Keresztségünknél fogva ugyanazt a
keresztény hivatást éljük, és meghallottuk Isten hívását, mely a marista
karizma felé vonz minket.

17.

Biztosak vagyunk abban, hogy saját hivatásunk kölcsönösen megvilágítja egymást. Éppen úgy, mint ahogy a másokkal való kapcsolatainkon
keresztül fedezzük fel azt, kik is vagyunk, a testvér és a világi marista
sajátos identitása az élet: a spiritualitás, a küldetés, a képzés testvéri megosztásában…7 gazdagítja és tisztábban meghatározza egymást.

Volt valami többlet ebben a testvérben: odaadása,
mindenki felé nyitott befogadó készsége, az, ahogy a
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páciensekhez fordult, az a megújult lelkület, amelyet minden
betegnél észrevettem, miután kezelte őket, spontaneitása, amellyel
védelmezte azokat, akik szótlanok voltak. Mindez a figyelmesség
jóval túlment a foglalkozásbeli kötelességen. Ő más volt.
(Brazília)

18. A testvérek, Isten hívására válaszolva, olyan emberek, akik az Egyház

által szerzetesi életként, vagy Istennek szentelt életként elismert életállapotot választják. Amikor ünnepélyesen elköteleződnek, Jézus nyomába
szegődve, akkor életük tanúságát adják nekünk.

19. A nőtlenség választása, melyet testvéri közösségben élnek meg, még-

pedig anélkül, hogy a testvérek egymást választották volna, Isten szeretetét
fejezi ki, mindenki felé nyitott testvéri közösségként. A szegénységben
való élet, mely a személyes anyagi javak birtoklásáról való lemondás, az 8
evangéliumi szabadságot fejezi ki, ami nagyobb, mint a birtoklás iránti
vágy, és ami a szívet mások szolgálatára nyitja meg. Az Istennek való
engedelmességre való elköteleződés, emberi közvetítők által8, láthatóvá
teszi az Isten Országáért való készséges odaadást.

20. A testvérek annak sajátos módját nyújtják nekünk, ahogy ők ápolják

a spiritualitást, és ez arra ösztönöz minket, hogy együtt növekedjünk a
hitben. A testvér életállapota sajátos prófétai jel a világ és a többi keresztény
ember számára. Mindegyikünket emlékeztet a nekünk szóló hívásra, hogy
Krisztust szenvedélyesen, és osztatlan szívvel kövessük.

Isten akaratának
szeretetéből, s attól
a vágytól indítva, hogy életünk
egész folyamán
megvalósítsuk azt,
elfogadjuk a közvetítők együttesét
(Konstitúciók, 40).

Olykor, a találkozók, vagy felszólalások alkalmával, a
világi tagokra vonatkozóan a ’munkatársak’ kifejezést
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hallom, és néhány dokumentumban leírva is ezt a szót látom.
Számomra ez a világi tagokat olyan embereknek mutatja be,
akik feleslegükből adnak, akik segítenek, amikor ráérnek, akik ott
vannak azokon a helyeken, ahol a testvérek nincsenek ott, akik
elvégzik azokat a munkákat, melyeket a testvérek nem tudnak...
Fájdalommal tölti el a szívem, amikor a ’munkatársak’ szót hallom, mert
úgy érzem, hogy kívül hagynak engem! Ami engem illet, saját magamat
úgy látom, mint akinek világi marista hivatása van, a család tagjaként.
(Venezuela)

21. Mi, világi tagok, a marista karizma megélésének sajátos módját nyújt-

juk. Identitásunk nem korlátozódik arra, hogy a testvérek munkatársai
vagyunk.
9

10

Vö. Oz 2, 1625 és az egész
Énekek énekét

Vö. Lk 15, 11-32.

22. A házaspár egymás iránti szeretete rámutat Isten szenvedélyes hűsé-

gére. Emlékeztet arra, hogy milyen szenvedélynek és termékenységnek kell
éltetnie minden keresztény hivatást9. Éppen így, a szülők gyermekeik iránti
szeretete Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetének eleven képe10.

23. A világi dolgokban való elköteleződés, a társadalomnak, a gazdaságnak

és a politikának azokban a különböző szféráiban tesz minket Isten jelévé,
amelyekben megfordulunk. Ugyanakkor, ez az elköteleződés képessé tesz
minket arra, hogy ezekben a helyzetekben sajátos tekintettel fedezzük fel
Isten szólításait.

24. A foglalkozás személyes önmegvalósításunknak, és Isten Országa

szolgálatának egyik módja. Annak szükségessége, hogy megkeressük
mindennapi kenyerünket, valamint az a bizonytalanság, amit a világi
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állapot magában foglal, a valósággal való közvetlenebb kapcsolatot tesz
lehetővé számunkra.

25. A marista karizma, a nő perspektívája szerint élve azt, arra hív meg

minket, hogy olyan máriás elemeket is beépítsünk az életünkbe, mint a
kitartás, az erő, az anyai szeretet, a tapintat, a részletekre való odafigyelés,
és mindennapi tapasztalatunkban az intuíció.

26. Világiak és testvérek, abban a mértékben mélyítjük el sajátos hiva-

tásunkat, amennyiben kölcsönösen találkozunk egymással azon a jövőre
nyíló úton, amelynek néhány jellegzetes vonását már felfedeztük.

Az ajándék továbbadása: a marista karizma
Nem volt könnyű eljutni odáig, hogy Marcellin
Champagnat-t közelebbről is megismerjem, mint az a
helyes fiú, akit a falon lévő kép ábrázol. Végül rájöttem
arra, hogy itt, Új-Zélandon van közöttünk egy valódi Marcellin
Champagnat, N. testvér személyében, aki fáradhatatlanul dolgozik,
óriási szíve és jó humorérzéke van. Barátságos és türelmes.
Mikor beszél hozzád, akkor úgy érzed, mintha abban a telistele teremben egyedül te lennél ott. Mindenkivel kapcsolatot
teremt, tekintet nélkül a személyek korára, vagy helyzetére.
Szereti az egyszerűséget. Mindenütt szolgálatkész, ahol csak tud,
abból pedig, akivel épp találkozik, képes a legjobbat kihozni.
(Új-Zéland)
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27. A testvérek szerzetesi hivatása inspirálta a mi saját világi hivatásunkat. Az ő szívélyes fogadtatásuk, egyszerűségük, a fiatalok közötti
jelenlétük tapasztalata megragadott minket, és arra bátorít, hogy Krisztus
tanúi legyünk, ma.

28. Ugyanígy, sok olyan világi hívő példája, akik a marista karizmát
egyszerűségben élték és élik meg, rávezetett minket arra, hogy tudatára
ébredjünk saját hivatásunknak. Ők az életükkel írták le azt, amit mi a
szavainkkal fejezünk ki.

29. Egy karizma vitalitása akkor mutatkozik meg, amikor az eljut má-

sokhoz, amikor az idők jeleinek fényében újjáéled, és amikor másoknak
továbbadják. A testvérekkel együtt felelősek vagyunk azért, hogy a jövő
felé lépkedve tovább vigyük, és meghalljuk Istennek ezt az ajándékát.

Champagnat Szent Marcellin,
útmutatónk Jézus követésében
Azt hiszem, hogy Marcellinnál engem mindig az
ragadott meg, hogy ő minden akadály ellenére kitartott,
a hite miatt. Bizonyára Isten mélyen rányomta bélyegét
az ő életére, és Máriához hasonlóan, ő is ’Igent’ mondott.
Csodálom kedvességét és határozottságát, becsületes lényét, bizalmát,
elszántságát, és az ifjúság számára egy jobb világról való álmát.
(Ausztrália)
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30. Marcellin a vezetőnk Jézus követésének útján. Benne a keresztény
élet egy modelljét találjuk meg, ami mélyen megérint, meghódít minket,
és minden nap arra indít, hogy az egyedüli Mestert követve túllépjünk
magunkon.

31. La Valla asztala és a l’Hermitage háza olyan szimbólumok, melyekben Istennek a Marcellin által továbbadott ajándéka ölt testet. Ezekből
számunkra továbbra az inspirációk fakadnak, hogy a marista karizmát
korunkban újjáteremtsük. Amikor megosztjuk egymással a kenyeret és
építjük a házat, akkor megértjük, hogy Marcellin ma is arra hív minket,
hogy a misszióért élő közösség legyünk.

32. Champagnat, a papság kedvéért vállalt tanulmányai során, nehézsé-

gekbe ütközött. Egész életén át falvakban élt, haláláig fáradozva azért, hogy
a gyermekek és a fiatalok megismerjék Isten szeretetét. Ma olyan példa
ő, aki nemcsak a marista családot inspirálja. Az Egyház, amikor szentté
avatta, minden keresztény ember elé modellként állította őt.

33. Az Egyház elismeri azt, hogy Szent Marcellin intuíciója ma is eleven

bennünk, és hogy ez Isten ajándéka a világ számára. A marista misszió
arra hivatott, hogy a világ minden egyházmegyéjében terjedjen, egészen
addig, amíg a gyermekek és a fiatalok megízlelik Isten gyöngéd szerete- 11
tét11. Mi, világi maristák, hisszük, hogy Isten arra hív minket, hogy ezt az
intuíciót a történelemben továbbvigyük, mint Krisztusnak Champagnat
szerinti tanítványai.

P. Champagnat;
4- Füzet. AFM
132,4 33. old. No 6
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Az élet három dimenziója: küldetés, az élet
testvéri megosztása, spiritualitás
Ami a karizmában engem először
megragadott, az annak nevelési célja volt,
érezni, hogy „az, ami marista’, a keresztény
élet egyik módja a világban és a világért; a vallási
mozgalmakban pedig ez nem túl gyakori helyzet.
Ami azonban odáig vezetett engem, hogy úgy
döntsek, marista leszek, az az volt, hogy úgy
láttam, megerősít női, nevelői mivoltomban, az
Egyház tagjaként, egy olyan közösségben, melyben
családias légkörben élhetünk. S mindez érződik
a kapcsolatok mélységében és egyszerűségében, a
kísérésben, az állandó és felszabadító jelenlétben,
a nehézségekben és a nézeteltérésekben,
ami olyan, mint minden családban.
(Uruguay)

34. Krisztus mai követése, Marcellin Champagnat szerint, annyit je-

lent, hogy arra köteleződünk el, hogy a keresztény és marista élet három
alapvető dimenzióját éljük: a küldetést, az élet testvéri megosztását és a
spiritualitást. Érezzük, hogy ez a három dimenzió elválaszthatatlan egymástól: a spiritualitást a küldetésben és a küldetésért éljük; a küldetés az
élet testvéri megosztását kelti életre és élteti; ami pedig a testvéri osztozást
illeti, ebből spiritualitás és a küldetés fakad.
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35. Az apostoli feladatok különfélék lehetnek a küldetésben; a hang-

súlyok pedig változatosak a spiritualitásban; az élet testvéri megosztása
sokféle formában fejeződhet ki. A küldetés, a spiritualitás és a közösség,
egyetlen fénysugár három színe: a marista karizmáé. A kontextusnak és
az időpontnak megfelelően, e színek egyike, vagy másika válik hangsúlyosabbá, de lehetetlen egyet kiválasztani közülük anélkül, hogy ugyanott
a másik kettőt is meg ne találnánk.
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A KÜLDETÉS

Krisztus küld minket:
a világiak küldetése
Marcellin szenvedélyével:
a világi marista küldetés
A közös misszió
közös felelősségével
▪ Együtt a misszióban
▪ A munka-kapcsolat
▪ Az önkéntesek
kapcsolata
▪ Vezetés és közös felelősség
A misszió terjesztésének
szenvedélyes vágyával
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Két képet látok lelkemben: a kenyér képét, amelyet megszegünk
és szétosztunk, hogy mindenki ehessen, és a gyertya képét,
amely fölemésztve önmagát, önmaga legjobbját nyújtja – a
világosságát -, mint Basilio Rueda testvér, akinek ez volt életeszménye:
»Krisztusért égetni életemet«; ideál, amely valóban felemésztette életét.
(Venezuela)

Krisztus küld minket: a világiak küldetése
36. Minket, világi hívőket, Krisztus keresztségünktől fogva küld, az
Egyház egyetlen küldetésébe: hogy hirdessük az Örömhírt, hogy az emberiségben Isten Országának szentsége és kovásza legyünk.

37. A világban élve, a

világ evangelizálói vagyunk. Mint a só az ételben,
a mindennapi életben elmerülve, a benne rejlő mélységet képviseljük, és
Krisztus küldetésének három dimenziójáról teszünk tanúságot: Istennek
szentelni a világot, egy másmilyen jövő prófétájává lenni, és szolgálni
másokat.

38.

Keresztségi elköteleződésünk által:
₋

Isten jele vagyunk mások számára. Krisztusra oltva, aki minden
új dolgot végbevisz, a megtestesülést a földi valóságokban éljük
meg, és segítjük azokat valódi gyökerükhöz, a szeretethez kötni.
Így szenteljük a világot Istennek.
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A Porto Alegre-i
„Forum Social
Mondial” [az egész
világra kiterjedő
társadalmi fórum]
záró dokumentumának címe
(Brazília, 2011.)
13

Vö. Mk 9, 35

₋

Mint próféták, az igazságosságon alapuló béke világát hirdetjük,
és leleplezzük a kizsákmányolás és kirekesztés okait, amit emberek milliói ismernek, életre keltve így annak reményét, hogy
lehetséges egy másmilyen világ12.

₋

A munka és az emberi kapcsolatok által testvériesebb és kiengesztelődött világot építünk, ahol az a legnagyobb, aki mások
szolgája lesz13.

39. Mi, világi keresztények, odafigyelünk az idők jeleire, hallgatva azt,

amit a Lélek a történelem, a társadalom, a személyek által mond nekünk.
Beletestesülve a valós életbe, folyamatos párbeszédben élünk a világgal,
és feltárjuk előtte Isten szerető arcát.

40. A küldetésnek ez a hármas dimenziója, a minden keresztény emberhez

szóló meghívás egyetemes voltát húzza alá, amely az életszentségre szól. A
keresztségi konszekráció testvérek és nővérek közösségét hívja létre, akik
egyenlő méltósággal bírnak, és felelősek az Egyház küldetéséért.

Marcellin szenvedélyével: a világi marista
küldetés
Mária és Marcellin bátorít és erőt ad nekem arra,
hogy egészen belevessem magam a kapott küldetésbe,
ami abban áll, hogy a fiatalokat befogadjam,
meghallgassam és kísérjem, saját korlátaim, és a velem együtt
ebben a küldetésben elkötelezettek korlátai ellenére.
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A kétségek pillanataiban, amikor kedvem lenne bedobni a
törülközőt, rájuk tekintek, Máriára és Marcellinre. S ők erőt
adnak ahhoz, hogy azt az ’Igent’, amit egy éjszakán a NotreDame de l’Hermitage kápolnájában kimondtam, végigvigyem.
(Franciaország)

14

41. Szívünk Marcellin szenvedélyes szívének ritmusára dobog. Olyan

szenvedély ez, melyet ma Seán Sammon testvér szavai fejeznek ki, amelyeket
a testvérekhez intéz: A fiatalok között élni és dolgozni, elsősorban a nevelés által,
15
s néha más eszközökkel hirdetni az evangéliumot, a szegény fiatalok és gyermekek
16
felé, a társadalom peremén élők felé különös gonddal fordulni14.

42. Küldetésünk ez: hozzájárulni ahhoz, hogy az új nemzedékek felfedezzék Isten arcát és életük bőségben legyen15. Marcellin lábnyomában,
a magunk részéről nekünk is válaszolnunk kell a minket körülvevő oly
sok fiatal Montagne16 kiáltására. Egy gyermeket sem láthatunk anélkül,
hogy megszeretnénk őt, és hogy elmondanánk neki, Isten mennyire szereti őt17.
₋

Azzal szenteljük a világot Istennek, hogy segítünk a fiataloknak
feltárni életük értelmét, és képessé tesszük őket arra, hogy a hit
fényében vegyék kézbe életüket.

₋

Prófétaként a fiatalok között, hirdetjük nekik, hogy az élet egy
csoda, és hogy érdemes egy jobb világ építéséért küzdeni. Arra
bátorítjuk őket, hogy kritikusan tekintsenek az őket körülvevő
társadalomra, és meghívjuk őket arra, hogy elköteleződjenek egy
jobb világ álmának megvalósítása mellett.

17

P. Champagnat; F. Seán
D. Sammon, SG, Faire
connaître et aimer
Jésus: la vie apostolique
mariste aoujourd’hui.
[Megismertetni és
megszerettetni Jézust:
a marista apostoli
élet ma] A Marista
Testvérek Rendfőnökének körlevelei,
XXXI. Kötet, (3), 2006.
június 6. 72. old.
Jn 10, 10
Jean-Baptiste Montagne
egy szegény fiatal
fiú volt, aki Istenről
semmit sem tudott,
Palais-ban, a La
Valla-i plébánia egyik
tanyáján lakott, és
akit, mikor beteg volt,
néhány órával a fiatal
halála előtt Marcellin
meglátogatott. Mindazon gyermekek és
fiatalok szimbólumává
vált, akikhez a marista
küldetés szól. (Vö. Jean
Coste, SM, Origines
Maristes, IV. 120. old.)
Vö. F. Jean-Baptiste,
Vie de JosephBenoît-Marcellin
Champagnat, [JospehBenoît-Marcellin
Champagnat élete]
Éd. du Bicentenaire,
Róma, 1989, 504. old.

41

2

A KÜLDETÉS
₋

Mint a fiatalok szolgái, közel állunk hozzájuk, s életünk referenciaként szolgál az ő életük számára. Folytonosan odafigyelünk
szükségleteikre, és kísérjük őket sikereikben, hibáikban, kétségeikben és vágyaikban.

43. A marista küldetés egyedülálló, és különféle feladatokban valósul

meg: foglalkozásszerű munka, önkéntes elkötelezettség, család, ima. A világiak sokféleségéből adódóan a munka különféle. Osztozhatunk a marista
küldetésben, bármi legyen is a munkánk, ha azt hitben éljük meg.

44. Minden egyéni, közösségi, vagy rendi tevékenység olyan szál, melylyel a marista küldetés hálóját szőjük. Alapvető fontosságú, hogy szívünk
ezért az egyetlen misszióért dobogjon, és hogy az ima erejével egységben
maradjunk, hogy az beteljesedhessen.

A közös misszió közös felelősségével
Együtt a misszióban
Együtt vagyok, együtt csinálom, odafigyelek a gyerekekre,
akik sokszor a leghátrányosabb helyzetben élnek, ezek tehát
azok a realitások, melyeket a nevelőkkel és a testvérekkel élek.
Egymásért, és a gyerekekért vagyunk ott, mint egy nagy család.
(Kanada)
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45. Mi, világiak és testvérek, Marcellin karizmájának ajándékát kaptuk.

Éppen ezért, társak vagyunk a marista küldetésben, és Isten előtt osztozunk
a küldetés teljesülésének felelősségében.

46. A közös felelősség minden szintet érint: döntéshozatal, tervezet, megvalósítás, értékelés. Osztozunk abban a gazdagságban, amit mindegyikünk
odaadása és az életállapotok különbözősége nyújt a közös küldetéshez.

47. A világi maristákat illetően, a küldetés konkrét feladatai túlmutatnak a

testvérek intézményein. Néhányan közülük úgy érzik, életük jelen pillanatában nagyobb odaadással kell gyermekeik nevelése felé fordulniuk. Mások
úgy élik meg a küldetést, hogy olyan nevelési intézményekben dolgoznak,
melyek a hivatalos fórumoktól, vagy az Egyház más közösségeitől függnek.
Vannak, akik életüket és idejüket más munkákban osztják meg. Ebben a
sokféleségben, mely a világi élet sajátja, közösségben érezzük magunkat,
és együtt keressük a marista misszió kifejeződésének új útjait.

A munka-kapcsolat
Az iskola második otthonommá lett, a marista közösség
pedig második családommá. Igaz, hogy a fizetésünk nagyon
kevés, de annak, amit teszünk, felmérhetetlen az értéke.
Fülöp-szigetek

48. Sok világi marista úgy éli meg küldetését, hogy a Rend intézményeiben
dolgozik foglalkozásszerűen. Ebből a munka kapcsolatból sok gyümölcs
fakad, olykor pedig ez feszültségek forrása is lehet.
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49. A kapcsolat a termékenység forrása:
₋

Az intézmény számára, mivel közösen mélyíthetjük el marista
identitását, és nagyobb erővel és kreativitással vezethetjük evangelizáló tevékenységét.

₋

A testvérek számára, akik hivatásukban és feladataikban támaszra
és gazdagodásra lelnek.

₋

Nekünk, világiak számára, akik a marista küldetést olyan légkörben töltjük be, melyet sajátunknak érzünk, és a testvérekkel
való kapcsolatban saját hivatásunk is gazdagodik.

₋

A gyermekek és fiatalok számára, akik a marista jelenlét életerejét
a különféle hivatások alapján tapasztalják.

50. Feszültségek támadhatnak:
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₋

A kritériumok különbözősége, vagy a vezetés személyközpontú felfogása miatt, melyek olykor igazságtalanságokat, sebeket
okoznak, egészen olyan világiak kizárásáig menően, akik pedig
azonosultak a karizmával.

₋

A hivatásos dolgozók magatartása miatt, akik nem a megkívánt
hozzáértéssel és becsületességgel felelnek meg kötelességeiknek,
vagy akik az intézményekben elfoglalt vezető helyüket személyes
előnyükre használják ki.

₋

A munka-kapcsolat összehangolt működésének hiányából adódóan. A munkahelyi vezető és az alkalmazott közötti megfelelő
működés világos és igazságos munkafeltételeket kíván meg,
melyeknek nem csak az érvényben lévő törvényhozással kell
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összhangban állniuk, hanem az Evangéliumból és az Egyház
szociális tanításából is ihletet merít.

Az önkéntesek kapcsolata
Amikor láttam, hogy oly sok testvér és világi élete mennyire
egyszerű, akkor rájöttem arra, hogy a marista élet nemcsak
a pedagógusok sajátja. Mindegyikünk, bármi legyen is
a foglalkozása, vagy beosztása, képes szeretetet adni sokaknak,
akiknek szüksége van rá, különösen a gyermekeknek, és ezzel
nevelheti őket a jó keresztény és az erényes állampolgár életére.
(Kolumbia)

51. Vannak olyan világi maristák, akik a Rend intézményeiben, mint a

szociális, vagy lelkipásztori tevékenységek önkéntesei vesznek részt. Ez
a kapcsolat is lehet termékenység forrása.
₋

Ennek termékenysége ugyanaz, mint ami a munka-kapcsolatban is megvan, éppúgy az intézmény, mint a világiak, vagy a
testvérek számára. Ennek sajátossága a keresztény tanúságtétel
erejében áll, ami azt jelenti, hogy ingyen adjuk azt, amit ingyen
kaptunk18. Az idő és az erőfeszítés odaajándékozása Isten szeretetének kiváltságos képe.

₋

Ez a szeretet egészen sajátos módon nyilvánul meg azok esetében, akik elhagyják hazájukat és családjukat, hogy a világ más
részében nyújtott szolgálatra menjenek, határok nélküli szeretettel
szolgálva.
18

Vö. Mt 10, 8
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52. Az önkéntesek kapcsolata olykor feszültségek forrása is lehet. A már
korábban jelzett feszültségekhez a következőket tehetjük hozzá:
₋

Nem könnyű megtalálni a megfelelő egyensúlyt az önkéntes
személyes odaadás, és az élet foglalkozásbeli, vagy családi elvárásai között.

₋

Az önkéntes odaadás nem szolgálhat a szakmai munka helyettesítésére, amikor arra van szükség.

₋

Az a kísértés is felléphet, hogy ezt az ingyenes odaadást arra
használjuk ki, hogy személyes, vagy családi érdekeket elégítsünk
ki, akár úgy, hogy hatalomra, presztízsre törjünk, akár más motivációkból.

Vezetés és közös felelősség
Tudjuk, hogy még hosszú utat kell megtennünk és még
lépcsőfokok emelkednek előttünk, hogy sikerre vigyük
az önállóság és egymást kiegészítő voltunk keresését. A
részvétel lehetőséget jelent: mondhatunk, tehetünk, dönthetünk,
lehetünk, és másokkal együtt lehetünk, Isten méltó fiai és leányai
lehetünk ott, ahol élni kívánunk, tudhatunk, boldogok lehetünk.
(Argentína)

53. Egy intézmény vezetésének vissza kell tükröznie azt a lelkiséget,
amiről tanúságot teszünk. Amikor munka-kapcsolatainkat, és önkéntes
tevékenységeinket a családi légkör irányítja, amikor ez inspirálja a közös
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felelősség vezetési modelljét, akkor enyhülnek a belső feszültségek, az
intézmény pedig termékenyebbé válik.

54.

A közös felelősség megbízatásait viselő világiaknak és testvéreknek
rendelkezniük kell a szakmai szempontból megkívánt képességekkel, és
képzésüket folytonosan frissíteniük kell. Ki kell tűnniük a személyek iránti
tiszteletükkel és szolidaritásukkal, valamint életmódjuk és lelkiségük
mélységével is19.

55. Mindnyájunknak meg kell tennünk minden lehetségest azért, hogy a
feszültségeken túllépjünk, és megszüntessük azokat az igazságtalanságokat,
melyek előfordulhatnak. Ez azt kívánja, hogy a részvételt elősegítő vezetési
struktúrákat hozzunk létre és azokat továbbfejlesszük, hogy világosan felállítsuk minden funkció profilját és sajátságait, hogy átlátható kritériumok
alapján rendszeresen tartsunk értékeléseket, és hogy biztosítsuk a közös
politika menetét, amely felette áll a vezető csoport, vagy az intézmény,
illetve a Tartomány kormányzásának lehetséges változásain.

56. A küldetésért való közös felelősségünk tudatában, készségesnek mutatkozunk a szükséges feladatok elvégzésére, képességeink és élethelyzetünk szerint, szolgálatként végezve azokat, anélkül, hogy ragaszkodnánk
hozzájuk.

57. Mi, világi maristák, a küldetés iránti szeretetből, elköteleződünk a

folyamatos továbbképzés mellett, mely lehetővé teszi nevelési és lelkipásztori
tevékenységünk fejlődését. A marista intézmény mindig odafigyel arra, 19
hogy megfelelő eszközöket nyújtson ahhoz, hogy ez a képzés valóban
mindenki számára elérhető legyen.

Vö. Mission
Éducative Mariste
[Marista Nevelési
Misszió], 51 b és 165
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A misszió terjesztésének szenvedélyes
vágyával
Úgy gondolom, jövőre nyugdíjba vonulok, mint tanító,
de remélem, hogy Isten segítségével, továbbra is az
Evangélium kifejezett terjesztésének szentelem magam.
Egy elkötelezett világi marista nem vonulhat vissza.
(Nigéria)

58. Isten szeretete a szenvedélyes vágy tüzét gyújtja szívünkben, hogy

még több gyerekhez és fiatalhoz eljussunk, s hogy azon dolgozzunk, hogy
ők teljes életet éljenek. Különös figyelemmel fordulunk azok felé, aki ma
azt kérik tőlünk:
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₋

hogy hirdessük Jézus örömhírét, különösen ott, ahol azt még nem
ismerik, lángoló szeretettel, apostoli buzgósággal és megújult
módszerekkel;

₋

hogy leleplezzük a szegénység új formáit, és elkötelezetten küzdjünk a szegénység e formái ellen;

₋

hogy az új nemzedékeket a teremtett világ szeretetére és tiszteletére neveljük;

₋

hogy egyenlőképpen neveljük a különböző nemű, a különféle
kultúrájú, vallású és nemzetű fiatalokat, beilleszkedve az ő világukba;
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₋

hogy szociálpolitikai elköteleződésünkkel irtsuk ki a kirekesztés,
és a gyermekek és fiatalok kizsákmányolásának okait;

₋

hogy legyünk szolidárisak a saját határainkon túl élő népek valós
helyzetével.

59. Ezek a felhívások nemcsak azt kívánják tőlünk, hogy több intézményt

vállaljunk el, hanem azt is, hogy a jelenlét új formái felé nyíljunk meg,
olyan helyeken, ahol még nem voltunk jelen. A vágy, hogy a gyermekek
és fiatalok szükségleteire választ adjunk, kreatívvá tesz minket, és segít
kilépni a tunyaságból és a kényelemszeretetből. Ma nagyobbak képzési
lehetőségeink, emberi és anyagi forrásaink, mint amilyenekkel Marcellin
rendelkezett. Az ő bátorsága arra indítja alkotókészségünket, hogy prófétai
módon használjuk fel ezeket az eszközöket.

60. Mi, világiak, a marista élet felszításának új módját tudjuk nyújtani

az intézményekben. A testvérekkel helyi közösségeket hozhatunk létre,
melyek a misszió szívét képezik, és a marista evangelizáló identitásának
biztosítékát nyújtják. Ezek a közösségek a misszió új vitalitásának magvai
lehetnek, amely nemcsak a testvérek számától és jelenlététől függ azokon
a helyeken, ahol e közösségek gyökeret vertek.

61. A világi marista hivatás arra indít minket, hogy együttműködjünk

az egyetemes misszió új határterületeinek evangelizációs munkájában: a
külvárosokban, a társadalmi kizsákmányolás áldozatainál, a társadalmi
kommunikáció eszközeivel, a béke előmozdításában, az igazságosságért 20
való küzdelemben és a teremtett világ védelmébe20.

P. Champagnat;
Vö. Redemtoris
Missio, 37
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21

Assamblé
Internationale de
la Mission Mariste
[A marista Miszszió Nemzetközi
Gyűlése] (Mendès,
Brazília, 2007 szeptember): Záró dokumentum, 4. pont

62. A Marista Misszió Nemzetközi Köz-

gyűlése, mely 2007-ben Mendèsben (Brazília) került megrendezésre, a megtett út,
és az előttünk, világiak és testvérek előtt
álló horizont szimbólumává vált, amely
felé a Szentlélek erejével lépkedünk. Ott
arra hívtak meg minket, hogy dolgozzunk
az Evangéliumot hirdető, a szolidaritás és
a társadalmi átalakulás mellett elkötelezett
nevelésben, figyelmet fordítva a kultúrákra
és a környezet tiszteletére; megkülönböztetés
nélküli nevelésben, ami a tevékenység új területeit hozza létre azok számára, akik attól meg
vannak fosztva21.

63. A Misszió Ad gentes, melyet a test-

vérek az utóbbi években újra kezdtek,
számunkra, világiak számára is felhívást
jelent arra, hogy nyissuk meg lelkünket
és szívünket a jelenlét és a nagylelkűség
olyan új formái előtt, melyekről mindeddig
nem tudtunk.

64. Közösen, sajátosságaink és a közös

küldetés alapján, próbáljuk megismerni,
mi Isten álma. Ő arra hív minket, hogy
kiterjesztve és az új kihívások előtt megnyitva, új életre keltsük a missziót, és küld
minket, hogy valóra váljon álma.
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Isten közösség a különbözőségben
Közösségi tapasztalatunk:
a családias szellem
A család, a közösség jele
Az egész életben létre
hívni a közösséget
▪ La Valla asztala…
▪ … az egész világgal egyesít minket
Az osztozásból közösség születik
▪ A Marista Család
Champagnat Mozgalma
▪ Testvérek és világiak
életközössége
▪ A világi maristák
egyéb csoportjai
A közösség új struktúrái
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A szenvedés és a bizonytalanság hónapjai alatt, amikor
kisgyermekünk kórházban feküdt, és ott volt mellette
az ágyban »Champagnat« babája, éreztem, hogy
marista családunk velünk szenvedett, imádkozott értünk, és
velünk örült. Megismerhettük a közösség a valódi értelmét.
Mi más is lenne az, ha nem életünk megosztozása?
(Spanyolország)

Isten közösség a különbözőségben
65. Isten feltárta nekünk, hogy szíve közösség a sokféleségben: ő egy és

három. Ő szeretet, szerető és szeretett22; a szeret képessége, mely mindig
szeret. Mint Isten fiai, szeretnénk önmagunkból kilépni, hogy elébe menjünk másoknak, és magának Istennek életéből éljünk.

66.

Az Egyház, Isten Országának jele, ebből a szentháromságos szeretetből
él. Éppen ezért, bensőségesen tükrözi vissza az emberiség egy és sokféle
arcát, és küldetéséhez híven, létre hívja az egységet a különbözőségben.

67.

Mi, világi maristák, Krisztust kívánjuk követni, amint Mária tette, s
ily módon részt veszünk egy sajátos fogékonysággal élt életben: a családias
szellemben.
22

Vö. Szent Ágoston, De Trinitate,
VIII, 10, 14
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Közösségi tapasztalatunk: a családias szellem
A szépség, a gyengédség, a másik iránti tisztelet
és a róla való gondoskodás lehetséges; van egy
kemencében sült kenyér, házunkban van egy hely
az asztalnál, ahol útközben megpihenhetnek; van testvéri
csók. Ezért álmodik tovább oly sok testvér és világi.
(Argentína)

68. Marcellin Champagnat az első testvéreknek a kapcsolatteremtés egy olyan

23

Vö. Jean-Baptiste
Firet, Avis, Leçons,
Sentences, XXVIII.
fejezet, Lib.
Emmanuel Vitte,
Lyon, 1927., 275-285.
old. Írásunk az
Apró erényeket a
világiakra alkalmazott módon mutatja
be, de lényegét
tekintve megfelel
annak, amiről JeanBaptiste testvér ír.
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módját adta át, amely Mária példáján nyugodott. A család, az otthon, a közelség légkörében éltek. Bárhová mentek, magukkal vitték a testvéri szeretetnek
ezt az érzését, mely az iskolákban is rányomta bélyegét nevelői stílusukra. Ezt
az életmódot családias szellemnek nevezzük, és számunkra ez a Marcellin által
ránk hagyott örökség egyik alapvető eleme. Ez karizmánk jellegzetes vonása,
ami rögtön jobban vonzza az embereket, és ami megkülönböztet minket. Ez
a mi nagy prófétai jelünk.

69. A családias szellem egy olyan létezési mód, amely gyógyít és átalakít

minket mint személyeket. Bizalommal tölt el a másik ember iránt, segít
elfogadni emberi korlátainkat, és arra indít, hogy az Istentől kapott adományainkat hasznossá tegyük. Amikor nem kell semmit színlelni, akkor
már csak a másikkal való találkozás öröme marad.

70.

Ebből a lelkületből születnek meg azok a másik iránti figyelmes
gesztusok, melyek sajátos vonásaink. Mint Marcellin, mi is ápoljuk ezeket
az apró erényeket23: megbocsátani mások mindennapos vétkeit, megérteni
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a másik indítékait, belehelyezkedve az ő helyébe, vidámnak lenni, mások
szükségeit előre meglátni, és őket szolgálva figyelmesnek és egyszerűnek
mutatkozni, türelmesnek és kedvesnek lenni, tudni másoknak átengedni
a helyünket, amikor nekik kell cselekedniük… Mindennapi életünk ebből
táplálkozik, s ebben egyúttal el is mélyül.

71. A családias szellem által a Szentháromságot tükrözzük vissza, s általa
gyengéden befogadjuk azokat, akik távol érzik magukat egy otthontól. Éppen ezért, ennek a létezési módnak kell jellemeznie a marista lelkipásztori
tevékenységet, ami megkülönböztet minket, és átjárja missziónkat.

72.

Máriával elébe megyünk annak, akinek szüksége van ránk, meglátogatjuk Erzsébetet, örülünk társaságában, és közösen egy családot
alkotunk24. Figyelemmel fordulunk a kánai házaspárra, felkínálva nekik
egyszerű segítségünket, és közösen ünnepeljük a finom bort25. Egymásért
imádkozunk Jeruzsálemben, megéljük a testvéri szeretetet, s létre hívjuk
ezzel a Lélek szerinti közösséget26.

A család, a közösség jele
Hálát adok Istennek, mivel látom azt, hogy a feleségem és
gyerekeim iránti szeretetből született családi relációm, táplálják
és gazdagítják a tágabb közösséggel való kapcsolatomat. A családi
élet, a mai zaklatott világban, sokat kíván tőlünk, és olykor fárasztó is
lehet. Feleségem és gyermekeim azonban a megértés, a növekedés és az
igazi öröm forrását jelentik számomra. Gyengéd szívet adnak nekem.
(Egyesült Államok)

24

Vö. Lk 1, 39-56.

25

Vö. Jn 2, 1-11.

26

Vö. ApCsel 1, 12-14.
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73. A család a közösség megélésének elsődleges helye. Ott növekszünk,

mint személyek és Jézus tanítványai. A családok életében támadó hétköznapi
nehézségekkel és konfliktusokkal megérlelődik benne a házaspár egymás
iránti megértése, a gyermekekről, idősekről, vagy betegekről való gondoskodás
áldozatkészsége, a mindegyikük iránti befogadó készség, annak különbözőségeivel, az összetartás, hogy mindenki méltó módon élhessen, és hogy
mindenki megtalálja a maga helyét, a hűség gyakorlása, az a biztonságérzet,
hogy mindig lesz egy hely az asztalnál, amely várja azt, aki távol van.

74. Sokunknak, a világi hivatás alapvető vonása a házasság. Mint férj

és feleség, kölcsönös odaadásunk Isten szeretetét tárja fel, aki a világban
való jelenléte által mindig hűséges. Azt akarjuk, hogy családjaink, Názáret
és La Valla példájára, nyitott családok legyenek, bőséggel áradó források,
melyek megsokszorozzák az életet a gyermekekben, a küldetésben és
közelségünkben azokhoz, akiknek szüksége van ránk.

75. Az egyedülálló világiak megkülönböztetett figyelemmel gondoskodnak a saját családjukról, és próbálnak a testvérek közötti egység kovásza
lenni, a szülők iránti megértés és figyelem forrásai, a család új generációi
számára pedig szeretetteljes vonatkoztatási pont.

76. Elismerjük, hogy léteznek körünkben olyanok, akik a család új formáit élik. Mi, világi maristák, bármilyenek legyenek is a körülmények,
keresztény otthonként kívánjuk megélni azokat, ahol szeretet és megértés
lakik a kapcsolatok szívében.

77. Mi, maristák, bármilyen életállapotban éljünk is, családjainkról, mint

egyedülálló ajándékról gondoskodunk, és azáltal válunk termékennyé,
hogy a saját hivatásunkból kiindulva építjük a családot.
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Az egész életben létre hívni a közösséget
Semmi nem jelent nekem nagyobb örömöt annál, mint hogy
minden erőmmel azon fáradozzam, hogy mi, testvérek és világiak,
lángra gyújtsuk a szíveket, s életünk azért égjen,
hogy egymást kölcsönösen lelkesítsük,
így valósítva meg Marcellin álmát.
(Mexikó)

La Valla asztala…

78.

A családias szellem ereje egybegyűjti azokat, akik a marista karizmát
élik, Krisztus tanítványainak új családjában, Mária példája szerint. La
Valla asztala e minket egyesítő kapcsolat szimbóluma.

79. A világiak és testvérek között lévő közösség által, sajátos hivatásunk
és különböző életállapotunk kiegészíti és gazdagítja egymást. Nemcsak
hogy mindenki számára van hely az asztalnál, de szükségünk is van
magunk mellett a másikra.

80.

Az élet ilyen megosztása megkívánja a közösen töltött időt. Az asztal
körül azért gyűlnek össze az emberek, hogy beszélgessenek, nevessenek,
együtt legyenek. Gondoskodni kell arról, hogy meglegyenek az elmélyült
beszélgetés, a minőségi találkozás időpontjai és helyei, amelyek a lényegesben hoznak össze minket. Így könnyebben fogjuk a testvéri szeretet
légkörében megérteni a gondolkodás és cselekvés különféle módjait, és
könnyebben fogadjuk el saját korlátainkat, és mások korlátait.
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… az egész világgal egyesít minket

81. La Valla asztala növekszik, hogy be tudjon fogadni minden körülöt-

tünk élő embert. A béke eszközei kívánunk lenni foglalkozásunkban, a
mindennapi életben és saját szívünkben. A hétköznapi erőfeszítések olykor
talán arra indítanak, hogy eltávolodjunk másoktól és szembeszálljunk velük; de a nehézségeket Istenben szeretnénk megélni, békében és derűben,
egységre törekedve, nem pedig a megoszlást keresve.

82. Az első testvérek egészen egyszerű asztala közösségben tart minket

az Egyházzal, Isten Népével, és más Egyházak keresztényeivel, akik velünk
együtt Krisztust követik. Másokkal is összekapcsol minket ez az asztal,
olyanokkal, akik nem hívők, vagy más vallásúak, akikkel osztozunk az
igazságosabb világ építéséért való elkötelezettségben.

83. Mi, akik az emberiség testvérei és nővérei vagyunk, a kölcsönös se-

gítség hálóit próbáljuk létrehozni, hogy láthatóvá tegyük minden ember
egymásra utaltságát. Jézus ara hív meg minket, hogy legyen gondunk
bolygónkra, arra a közös házra, amely minden létező otthona.

Az osztozásból közösség születik
A közösségi élettel kiléptem saját kényelmemből, és olyan
emberekkel való találkozásra és közösségre jutottam, akiket e
nélkül soha nem ismerhettem volna meg. Arra is megtanított,
hogy figyelembe vegyek másokat, mielőtt saját magamra gondolnék.
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A közösségi élet kétségtelenül hozzásegített ahhoz, hogy kitágítsam
életem látókörét, és a dolgok pozitívabb szemlélését nyújtotta.
(Új-Zéland)

84. A családias szellem arra vezet minket, hogy rátaláljunk azokra a helyek-

re és időkre, melyekben megosztjuk hitünket és életünket: a közösséget
hívja létre. Jézus, Mária és Marcellin példája nyomán, másokkal együtt
járjuk utunkat, osztozásban és egymás segítésében, hogy növekedjünk a
hitben és a misszióban.

85. Nagyon eltérő realitások között élünk; éppen ezért, az egyes közösségek

konkrét formái is eltérőek. A közösségnek az a modellje, ahol mindenki
egy fedél alatt él, és ahol minden közös, számunkra is kínálkozó lehetőség,
de nem ez jelenti a világi marista élet egyetlen eszményét.

86. A marista világban, ennek a közösségi életnek ma különféle kifejezési

formái léteznek: A Marista Család Champagnat Mozgalma, a testvérek és
világiak életközössége, és egyéb marista csoportok.

A Marista Család Champagnat Mozgalma
Egy marista testvéri közösséghez tartozom, mint ahogy
családom is. Milyen jó, hogy létrejött ez a mozgalom!
Férjem, gyerekeim és én magam is, az élő víz forrását
találjuk benne, és olyan folytonos inspirációt, ami azt mondja
nekünk, hogy életünknek csak a hitben van értelme.
Ez a kötelék, mely szorosan összekapcsol minket a testvérekkel
és a Renddel, arra indít minket, hogy gondolkodjunk el
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27

Vö. F. Charles
Howard, SG,
Le Mouvement
Champagnat de la
Famille Mariste : une
grâce pour chacun de
nous (Projet de Vie)
[A Marista Család
Champagnat Mozgalma: kegyelem
mindegyikünk
számára (Életterv)].
A Marista Testvérek Rendfőnökének
Körlevelei, XXIX.
kötet (7), 1991. október 15. 348. oldal
28

Vö. F. Charles
Howard, SG, Idem.
411-419. old.
29
30
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Konstitúciók, 167.4

Mindnyájan egyetértünk
abban, hogy a „végleges” dokumentumot
az élet fogja megírni;
a világiak szíve,
hitük, Champagnat
lelkiségéből merített
életük tapasztalatuk
fogja megírni azt. Ez a
szerény dokumentum
csak a nagy irányvonalakat fekteti le, az első
lépéseket azon az úton,
melyet a Marista Családnak a jövőben kell
majd megtennie. (Vö.
F. Charles Howard,
SG, Idem, 401. old.)

keresztény életünkről, és tegyünk tanúságot róla munkánk
során, és abban a közösségben, amelybe bekapcsolódunk.
(Brazília)

87. A Champagnat Mozgalom, a világi maristák közösségei számára

a Rend által elismert szervezeti forma. Ezt a Mozgalmat a 18. Általános
Káptalan hagyta jóvá (1985), és F. Charles Howard, Rendfőnök azzal bátorította, hogy ezt ő a Lélek hívására27 adott hiteles válasznak tartja , ma
már a világ minden részén több ezer tagot számlál, és néhány évtized
alatt a testvéri közösségek olyan hálózatát hívta életre, melyek kezdenek
egymáshoz kapcsolódni a régiók és a földrészek szintjén.

88. Életterve

28

a közösség kibontakoztatásának termékeny eszköze, és a
Mozgalom számára inspiráció forrása, hogy az válaszolni tudjon az utóbbi
időben felmerülő kihívásokra: a világi marista hivatáson belül növekedjen
autonómiája és felelőssége; kapcsolatba lépjen az új nemzedékekkel; átadja
a marista hivatásért - akár testvéri, akár világi életre szóló hivatásért - való
lelkesedést; a misszió új formáiba kezdjen; hatékonyabb módon kapcsolódjon a marista világ egyéb létező módjaihoz.

89. A Champagnat Mozgalom, mint a Rend meghosszabbítása

29

, már sok
gyümölcsöt hozott a spiritualitás és a küldetés terén. Megnövelte a marista
hivatások számát, karizmánk jövőjére nézve pedig a remény forrását jelenti.
Szükséges, hogy a Mozgalom továbbra is figyelmet fordítson Élettervének
aktualizálására, hogy tovább növekedjék életereje30.
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Testvérek és világiak életközössége
Néhány napos lelkigyakorlatunk volt, testvéreknek és világiaknak. Mikor
láttam, hogy mind együtt vagyunk, feltört bennem egy hívás arra, hogy
egész éven át megéljem azt, amit most a szünidőben tartott lelkigyakorlat
alatt: hogy közösségben éljünk, testvérek és világiak, a fiatalokat szolgálva.
(Franciaország)

90. Jelentős számban vannak ma olyan marista közösségek, melyekben

testvérek és világiak, egyazon misszióban osztják meg egymással életüket.
Néhány közösség azért született, hogy segítsen a fiatal felnőtteknek hivatásuk megkülönböztetésében; mások azért, hogy a társadalmi beilleszkedésen
dolgozzanak; más közösségek a megosztott élet és misszió alapján valósítják meg a projekteket. Egyes közösségek ideiglenesek, mások tartósabban
fennmaradnak. Mindegyikük a különféle életállapotú személyek közösségi
életéből fakadó gazdagságról tanúskodik.

91. Ilyen közösségek más szerzetesi intézményekben, és különféle mozgalmakban is születnek, melyek szeretnék elősegíteni az egyházi élet új formáinak
létrejöttét. Ezek új életerőt hoznak a karizmának, amennyiben kezdettől fogva
megfelelőképpen kísérik őket, úgy a szerzetesi, mint a világi élet részéről.

A világi maristák egyéb csoportjai
Az a családias szellem, amit a világi marista csoporttal
való elköteleződésemben tapasztalok, arra indít, hogy az
iskolai közösségben, a munkatársaim és a diákok között is
kifejezésre juttassam azt, amit a marista karizmából megéltem.
(Ausztrália)
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92. A világiak elég sok helyen megosztják a közösség életét, a Rend kü-

lönböző struktúráiban és intézményeiben (az iskolai nevelői közösség és
szociális létesítmények, tartományi bizottság, program szervező csoport),
mint ahogy más marista csoportokban is. Ők sajátos színükkel járulnak
hozzá a karizma kifejeződésének szivárványához.

93. A világiak közösségben megosztott élete, a Lélek vezetésével, növek-

vőben van, és a jövőben új kifejeződési formákat ölt. Ha nyitottak vagyunk
arra, hogy tanuljunk egymástól, akkor közösen több erőt fogunk vinni a
marista misszióba és spiritualitásba.

A közösség új struktúrái
Olykor az az érzésem, hogy azért tartozom a marista világhoz,
mert ezt a testvérek megengedték nekem, és hogy hálásnak kellene
lennem mindazért, amit kaptam tőlük. Ha ez részben igaz is,
szeretném, ha elismernének, mint maristát, mivel én magam döntöttem
úgy, hogy marista legyek, és mivel hivatásomnál fogva
maristának és világinak érzem magam, vagyis osztozom
abban a felelősségben, amit a marista élet jelent,
mint akik egyenlők, és ugyanazt a spiritualitást és
küldetést élik, különböző életállapotban.
(Spanyolország)

94. Sok Tartományban születnek olyan új struktúrák, melyekben meg-

valósul a világiak és a testvérek közössége. Az egyik olyan hely, ahol ezt
az újdonságot legvilágosabban láthatjuk, a misszió.
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95. A küldetésben való közös felelősség áll azon találkozók, káptalanok,
bizottságok és tartományi csoportok eredeténél, amelyekben egymást
támogatva dolgoznak világiak és testvérek. Más helyeken olyan struktúrákat hoztak létre, melyekben a vezetésben és a tartományi programokon
dolgoznak együtt. A világiak nemcsak a misszióban, hanem annak átfogó
tervezésében is részt vesznek. Kiszélesített tartományi Tanácsokat is létrehoztak. Azokban azért működnek együtt, hogy az aktuális szükségletekre
megfelelőbb választ tudjanak adni.

96. A világi marista közösségek a marista élet új térképét nyújtják, a

karizma olyan vonatkoztatási keretét, mely új impulzust adhat a missziónak, még ha a testvérek száma jelenleg csökken is.

97. A közösség túlmutat a küldetésen. Jézus arra hív minket, hogy
együtt igyunk az élő vízből31, hogy jöjjünk össze imádkozni, és szívünkből
osszuk meg egymással a lelkiséget. Tovább kell folytatnunk azoknak a
struktúráknak kibontakoztatását, amelyek efelé segítenek, mint a világiak
és testvérek lelkigyakorlatai, a közös képzés, és a karizmatikus életerő
tapasztalatai, vagy más eszközök.

98. A világiak és testvérek közötti találkozások kiváltságos idők egymás

jobb megismerésére, egymás elfogadására, olyannak, amilyenek vagyunk,
és arra, hogy közösségben éljünk Istennel, aki ma minden eddiginél inkább
küld minket, hogy jelenvalóvá tegyük a világban Marcellin karizmáját.

99. Az együtt megtett úton a kapcsolatok új, egyre mélyebb formái szület-

nek, amelyek új struktúrákat kívánnak, hogy be tudják fogadni a vitalitást
és kibontakoztassák azt. Együtt, olyan otthonról is álmodozhatunk, mely 31
tágas és világos, és amelyben a holnap marista élete kibontakozik.

Vö. Jn 4, 107
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A Szentlélekben élni

Jézus követése,
a világi marista
élet középpontja

Mária nyomában

A Lélekben való életstílus

A küldetés, az élet testvéri
megosztása, és a spiritualitás
közötti összefüggések
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Mi lenne jobb életstílus, mi lenne szebb ajánlat mai
világunk számára, mint a marista spiritualitás!
Mária szeretete, a családias lelkület, az egyszerűség, a
legrászorulóbb családokért való munka és a jelenlét számukra,
azt a kihívást állítják elénk, hogy napról-napra, lépésről-lépésre,
Istenbe vetett mély bizalommal, mindig mosollyal az ajkunkon
éljük meg ennek az Örömhírnek hirdetését:
Jézus szeret minket!
(Mexikó)

A Szentlélekben élni
100.

A spiritualitás azt jelenti, hogy Istenből és Istenben élünk. Olyan
ez, mint a fa életnedve. Nem látjuk, de ebből táplálkozik és növekszik
a gyümölcs. Éppen így, a keresztények megtapasztalják a Lélek erejét,
mely létezésüknek értelmet ad, táplálja meggyőződésüket, és támogatja
tetteiket.

101.

A spiritualitás azt jelenti, hogy elmélyülten akarunk élni, nem
pedig felületesen. A spiritualitásra nyitott emberi lény felfedezi, hogy
minden pillanat a kegyelem ideje. Képes megőrizni a reményt úgy az
örömben, mint a szenvedésben. Megfogadja, hogy legmélyéig megéli
ennek a csodálatos és nehéz életnek minden pillanatát. Ne tévesszük
össze ezt a magatartást a rituális vallásossággal; ez az élet valódi megváltozásához vezet.
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Vö. Konstitúciók, 49.

102.

Marcellin és az első testvérek a Lélekben éltek. A marista hagyomány összegyűjtötte tapasztalataikat és tanításaikat, örökségüket32, és
nemzedékről-nemzedékre továbbadta, egyszerre hűséges és új módon.
E hagyomány forrása mára bőven áradó folyammá lett, melynek vize a
világ minden részén népeket és kultúrákat tesz termékennyé. Mi, világi
maristák, szintén ezt a forrást tápláljuk, Istennel való saját személyes tapasztalatunkkal járulva hozzá.

103.

A marista spiritualitás teljesen összhangban áll a világban való élettel,
mivel gyakorlatias, és a mindennapi életet járja át. Élettere a gyermekek
között, otthon, a munkában van. Az emberek és körülményeik alkotják
Isten könyvét, melyből az tanuljuk, és tanítjuk az élet olvasását. Ragályos
lelkiség ez, melyet könnyű átadni és megkapni, s amely gyermekeink és
fiataljaink reményéhez kapcsol minket.

Jézus követése, a világi marista élet
középpontja
A marista lelkiség megélésének módja akkor változott meg
számomra, amikor egy testvér így szólt hozzám:
»Marcellin számunkra
az első helyet akarta
a Jászol mellett, a Kereszt alatt,
és az Eucharisztia asztalánál«.
(Brazília)
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104.

Spiritualitásunk szenvedélyes módon helyezi középpontjába
Krisztust. Az ő tanítványai vagyunk, és nyomában akarunk járni, hogy
ő világítsa be családunkat, foglalkozásunkat, és minden kapcsolatunkat.
Amikor életünknek ezeket a különféle aspektusait felajánljuk Istennek,
Jézussal való kapcsolatunk bensőségesebbé válik.

105.

Marcellin megtanította nekünk azt, hogy Krisztus követésében
élt életünk alapja, az ő életének három momentuma legyen: a Jászol, az
Utolsó Vacsora és a Kereszt.

106.

Krisztus Megtestesülése, a Jászol, megtanít minket arra, hogy a
világban élve osztozzunk azoknak az embereknek örömeiben és szenvedéseiben, akiket ismerünk; hogy egyszerű életstílusunkkal a lényegeshez
térjünk vissza; hogy rácsodálkozzunk a gyerekekre, és törékenységükben
felfedezzük Isten arcát.
₋

Isten jelen van a gyermekek és fiatalok között, különösen azok
között, akiknek nem jut hely a szálláson33. Itt akarjuk őt szemlélni, minden nap.

107.

Az Utolsó Vacsora, az Eucharisztia oltára, megtanít minket arra,
hogy megvalósítsuk Istennek az emberiségről való tervét, az osztozást
az asztal körül, egyetlen Atya fiai és leányai között34, hogy ünnepeljük
az élet ünnepét; elköteleződjünk a kirekesztés jelenlegi erőivel szemben
folyó küzdelemben.
₋

Isten jelen van, s föláldozott életének kenyerében és borában 33
kiengeszteli az embereket és a dolgokat. Itt akarjuk szemlélni őt, 34
Isten Országának ünnepi asztalánál35.
35

Vö. Lk 2, 7
Vö. Lk 15, 11-32
Vö. Lk 14, 15-24
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Vö. Hans Urs von
Balthasar egyik
művének címe, Seul
amour est digne de
foi, Salamanque 1975.
37

Vö. Jel 21, 4

108. A Kereszt, Jézus végső odaadása, arra tanít minket, hogy mind-

halálig hűségesek maradjunk a szeretethez, mivel egyedül a szeretet méltó a
hitre36; a Kereszt megtanít minket a mindennapos odaadásra, mely a tartós
boldogság rejtett forrása; a szenvedő testvért kísérő szeretet.
₋

Isten jelen van, aki erre a szeretetben való hűségre, és a feltámadás győzelmében való hitre hív minket. Itt akarjuk imádni őt,
letörölve a sírók könnyeit37.

109.

A marista spiritualitás megélése végül is annak a folytonosan fakadó
forrásnak felfedezése, amiből Marcellin Isten Országa iránti szenvedélyes
szeretete áradt, és hozzá hasonlóan az ’Igen’ válasza. Azt jelenti ez, hogy
felélesztjük első szeretetünket, megújítjuk elköteleződésünket arra, hogy
Máriához hasonlóan Jézust követjük.

Mária nyomában
Mária az a modell, akit úgy érzem,
követnem kell hivatásomban:
a világban élő asszony, aki nyitott
Isten jelenlétére, osztozik népe fiainak gondjaiban,
örömeiben és fájdalmaiban. Rendíthetetlenül hiszem,
hogy Mária még mindig Mindennapi életünk Forrása,
és hogy nálunk mindent Ő vitt végbe.
(Spanyolország)
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110.

Jézus követésének útján Mária a modellünk. Odaadja életét, hogy
Isten úgy formálja azt, mint az agyagot kezében: Legyen nekem a te igéd
szerint38. Ő az első tanítvány, aki mindezeket szívébe véste, és el-elgondolkodott
rajtuk39. Figyelmesen hallgat, befogad és gyümölcsöt hoz. Jézust Mária
vonásaival tesszük jelenvalóvá.

111.

Mária, a világban élő asszony, az egyszerű munkás élet példáját is
jelenti számunkra. Jézus mellette, és József mellett tanulja meg a kapcsolatteremést, a világ szemléletét, és hivatása felfedezését. Máriához hasonlóan
mi is a jelenlét által evangelizálunk és nevelünk. Családjainkban, munkahelyünkön, a barátokkal és szomszédokkal való találkozások során, Mária
módján tesszük láthatóvá az Egyház anyai arcát.

112.

A kirekesztettek szabadulása melletti elkötelezettségünkben Mária
Magnifikátját hirdetjük, tudván azt, hogy Isten inspirálja és segíti erőfeszítéseinket arra, hogy megszülessen az a világ, amelyben az éhezőket
minden jóval eltölti40 .

113.

Az a Mária szobor, melyet Marcellin testvérei számára választott, a
mi szimbólumunk is: a Jó Édesanya. Szeretnénk, ha kapcsolatainkat az ő
gyöngédsége, közelsége járná át. Irgalmas szívvel tárjuk a világ elé Isten
csodálatos ajándékát, aki gyermekké lett.

114.

Mária iránt sajátos bizalommal viseltetünk. Marcellinhez hasonló- 38
an mi is azt mondjuk, hogy nálunk mindent ő vitt végbe41. Szokásunk, hogy 39
Krisztushoz Mária által, szerető édesanyja által járuljunk. Mária iránti
tiszteletünk Jézust helyezi életünk középpontjába, és segít minket az 40
41
Evangélium útján járni.

Lk 1, 38
Lk 2, 19
Lk 1, 53
F. Jean-Baptiste, Vie
[Életrajz], 97.old.
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A Lélekben való életstílus
A marista stílus nem csak bizonyos pillanatokban,
vagy adott helyeken megélt tapasztalat,
hanem bensőségessé vált, folytonosan élt dolog,
akárhol legyünk is; igazán sajátos életstílus.
(Dél-Afrika)

115.

Mivel Jézus meghódított minket, az ő bensőséges közelségében
szeretnénk élni. Marcellien megtanítja nekünk Isten jelenlétének gyakorlatát, ami mindennapi feladatainkat elkíséri és értelmet ad nekik. Az
egész nap folyamán spontán módon tör fel szívünkből a hálaadó, kérő
ima, önmagunknak az Úr kezébe helyezése.

Naponta betértem az iskola kápolnájába, és így megtanultam
életemet, Édesanyánk által, Isten kezébe helyezni. A marista
testvérekben Isten irántam való szeretete jut kifejeződésre.
Napról napra, rajtuk keresztül kerültem közelebb Istenhez,
és ez egészen odáig ment, hogy életem hátralévő
idejére átadtam magamat Neki.
(Srí Lanka)

116.
42
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Vö. L’Eau du Rocher,
(A Sziklából fakadó
Víz), 80-87

Számos eszközt alkalmazunk arra, hogy egyre inkább e jelenlétben
éljünk . Napunkat Isten kezébe helyezzük, és az Evangélium fényében
tekintjük át. A keresztény közösséggel együtt veszünk részt a vasárnapi
Szentmisén, mint ahogy más szentségekben is. Elmélkedünk Isten Igéjéről
és imádkozunk az Igével, közösen imádkozunk. A Máriával való találko42
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zásnak is megvan az ideje, ekkor a rózsafüzért mondjuk, vagy más máriás 43
gyakorlatot végzünk.

Vö. L’Eau du
Rocher (33-41)

117.

Istennek ebből a bensőséges közelségéből fakad sajátos vonásunk,
az egyszerűség43, mint olyan ajándék, amit kaptunk, s amit tovább is kell
adnunk. Mivel Isten végtelenül szeret minket, áttetszőek akarunk lenni:
ismerjük gyengeségeinket és életünkben elfogadjuk azokat. Éppen ezért,
emberi kapcsolataink lassanként testvérivé és befogadóvá válnak.

118.

Az egyszerűségből fakad humorérzékünk, amely nem sebez, hanem ünneppé alakítja át a mindennapi életet. Segít minket a nehézségek
legyőzésében, és abban, hogy az élettel új, tágabb perspektívából, Isten
perspektívájából nézzünk szembe.

119.

A munka szeretete szintén az egyszerűségből fakad. Mivel Isten
Országát szenvedélyesen keressük, képességeinknek és életkörülményeinknek megfelelően készségesek vagyunk a küldetésre. Minden szükséges feladatot vállalunk, és – mint Marcellin – készek vagyunk arra, hogy
felgyűrjük kabátunk ujját, hogy csákányt és lapátot fogjunk. Tudjuk, hogy
az a legalapvetőbb dolog, hogy mások szolgálatában éljünk.

120.

Foglalkozásunk gyakorlása nem csak megélhetésünk egy módja,
hanem - túl ezen - számunkra az Isten Országáért való elkötelezettségünket alkotja, egy jobb világ építésében való közös felelősségvállalás módja.
Próbálunk túllépni a munka elidegenítő és természetromboló felfogásán,
és munkánkat az emberibbé válás területévé tesszük.

121.

Életünk így prófétai dimenziót nyer, szakítva az én-központú
társadalom néhány eszméjével. A siker, a presztízs, a fogyasztás színvo-
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nala olyan szavak, melyek számunkra - Istenről való tapasztalatunkból
kiindulva - mást jelentenek, Marcellin stílusa szerint.
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A küldetés, az élet testvéri megosztása,
és a spiritualitás közötti összefüggések
Azt hiszem, hogy a spiritualitás életünk minden aspektusát
magába foglalja. Nem csak abban áll, amit vallásos
elemnek nevezhetnénk, hanem inkább Isten keresése ez,
az élet minden dimenziójában. Amikor elgondolkodom arról,
milyen befolyással volt életemre a marista spiritualitás, akkor
rájövök arra, hogy ez a lelkiség nem a semmiben tört fel, hanem
személyes történetem egészen határozott pillanatában lépett be.
Marcellin éppen így tapasztalta meg Istent, és válaszolt neki.
(Ausztrália)

122. A spiritualitás nem szakít el minket a realitástól, hanem elmélyíti

azt, és hozzá segít ahhoz, hogy a forrásból fakadóan éljük meg azt: mint
ahogy Mózes a sivatagban vizet fakasztott a sziklából44. Éppen ezért, ez
szükségképpen apostoli lelkiség, melynek segítségével megtaláljuk Istent
a világban, egy olyan világban, amely Istenhez vezet vissza minket45.

44
45

Vö. Kiv 17, 1-7
Vö. L’Eau du
Rocher, 124

123.

Életünk így egységre talált Krisztus körül, a karizma hármas
dimenziójában: a spiritualitás misszióba küld minket és az élet testvéri
megosztását hozza létre; a közösség megerősít minket a küldetésben, és
kibontakoztatja a spiritualitást; a küldetés által a spiritualitás új dimenzióit
fedezzük fel, és megéljük a testvéri szeretetet.
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Együtt, a karizma tanúi

Más marista kongregációkkal való
kapcsolatban Mária nyomában

A Marista Testvérek Rendjével
való kapcsolatban

Kötelék és az odatartozás jellege

A hivatás elismerése

Új marista modell felé az Egyházban
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Nem tudom, mit tartogat számunkra a jövő, de úgy
érzem, tele vagyok lelkesedéssel azzal a kihívással
szemben, hogy megtaláljuk a Marista lét új módjait.
(Egyesült Államok)

Együtt, a karizma tanúi
124.

A világi maristák hivatása Champagnat karizmájának új kifejeződési
módja. Éppen ezért, csak úgy van értelmünk nekünk, világi maristáknak,
ha közösségben maradunk a testvérek Rendjével, ami annak a karizmának
eredeti formája, melyben saját identitásunk kincsestárát felfedeztük.

125.

A világi élet a kontextusok és személyes utak sokféleségében jelenik meg. Ezért nekünk, világi maristáknak, a Renddel és más marista
csoportokkal való kapcsolatunk folytonos fejlődésben van, és a különböző
helyek kultúrája és történelme szerint változik. E sokféleséggel szemben
az a fontos, hogy fenntartsuk a testvéri szeretet közösségét, Marcellin
vágyának megfelelően: Hogy elmondhassák rólatok… nézzétek, mennyire
szeretik egymást46 .

126.

Ugyanez a testvéri szeretet egyesít minket azokkal a személyekkel
is, akik a marista karizmát más életállapotban élik: az egyházmegyés
papságban, a női szerzetesi életben, vagy a szerzetesi társaságok más
formáiban. Hasonlóképpen, vannak más vallási felekezethez tartozó személyek, akik osztoznak velünk abban, hogy a karizma megszólítja őket,
46
és akiknek élete gazdagít minket.

F. Jean-Baptiste, Vie
[Életrajz], 242. old.
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47

48

Jn 3, 8

Vö. Redemptoris
Missio, 55

127.

A marista karizma a Lélek ajándéka, aki ott fú, ahol akar47, ma más
vallású, vagy más meggyőződésű emberek szívét is megérinti48. Mi, világi
maristák és marista testvérek, befogadjuk ezeket az személyeket, akik
Champagnat karizmájában találják meg személyes vallási tapasztalatuk,
és az emberiség iránti elkötelezettségüket mélyebben megélésének útját.

Más marista kongregációkkal való
kapcsolatban
128.

Champagnat marista karizmája kezdettől fogva sajátos kapcsolatot
ápol a Mária Társasággal: Marista Atyák, Marista Nővérek, a Mária Társaság
Misszionárius Nővérei, Marista Harmadrend. Történelmünk egy része közös,
mint ahogy Máriával való spirituális utunk is, aki Jézushoz vezet. A világ
néhány pontján együtt vagyunk, a misszióért, és ez erősíti kötelékeinket.
Szeretnénk Champagnat világi marista identitásunkkal hozzájárulni ahhoz, hogy ez a kapcsolat gazdagodjon, és szorosabbá váljon.

129.

Azt is érezzük, hogy a krisztushívők néhány társulásával, és néhány
egyházmegyei kongregációval, melyek Champagnat karizmájából születtek,
különösen is Champagnat Marista Kisnővéreivel (Guatemala) és Jézus, a Jó
Pásztor Marista Leányaival (Nigéria), szintén egy családot alkotunk.

130.

Ezen felül néhány helyen együtt végezzük a missziót azokkal az
egyházmegyés papokkal, akik arra éreznek hívást, hogy a marista karizmát éljék. Számunkra ez különös gazdagodást jelent. Sajátos hivatásukból
eredően, ők is egy új marista arculatot képviselnek.
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A Marista Testvérek Rendjével való
kapcsolatban
Attól a naptól kezdve, hogy megismertem Marcellint,
folyamatosan növekedtem, egyre mélyebben
megismertem magamat, és képessé váltam arra,
hogy közösségben érezzem magamat a Maristákkal.
Azelőtt függetlenebb, önállóbb voltam. A legjobb, ami
azóta történt velem, hogy a testvéreket megismertem, az,
hogy sikerült meglátnom: Isten azt kívánja tőlem is, amit a
testvérektől. Isten adott nekem egy helyet, ahova tartozom.
(Ausztrália)

131.

A Rend karizmájában való osztozás mindenekelőtt azt kívánja,
hogy barátságos kapcsolatot alakítsunk ki, ami lehetővé teszi a valódi
kommunikációt a világiak és a testvérek között. Az eredeti marista karizma
a Testvérek Rendjével született meg; ott találtuk meg hivatásunkat, és
utunkat velük kívánjuk megosztani.

132.

Ennek a kapcsolatnak a helyi körülmények között kell elmélyülnie,
túllépve a felmerülő nehézségeken. Időt keresünk a találkozásokra, hogy
jobban megismerjük egymást, és megerősítsük saját személyes hivatásunkat. A világiak csoportjainak, mint ahogy a testvérek közösségeinek is,
kölcsönösen meg kell nyitniuk kapuikat. Ezzel tesznek tanúságot arról,
hogy egy családhoz tartoznak, és egyetlen szívben egyesülnek.
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133.

A mindinkább globalizálódó világban, a nemzeti és nemzetközi
találkozók és tapasztalatok azt mutatják, hogy a marista karizma túlmutat
a határokon, és megkönnyíti a párbeszédet a kultúrák és a hagyományok
között. Ezek a találkozók alkalmat nyújtanak arra, hogy a marista karizma
megvalósulásának különféle mai formáit ismerjük meg, és újabb intuíciókkal szolgálnak annak megújítására.

134.

Bár kapcsolatunk minősége mindenek előtt a spontán egymás
közötti találkozásban mutatkozik meg, a marista testvérek és a világiak
között ez intézményes dimenziót is jelent. Az utóbbi évtizedekben megélt
dolgoknak köszönhetően elérkezett a pillanat arra, hogy új struktúrákat
alakítsunk ki, melyek lehetővé teszik az intézményes kapcsolat további
elmélyítését.

Kötelék és az odatartozás jellege
Más világiakkal együtt elhatároztuk, hogy útra kelünk,
hogy a világiak szintjén összekapcsoljuk egymással az
egész Katalóniában lévő marista életet. Ezt a projektet
„Világi Marista Mozgalomnak” nevezzük, és a testvérektől
kísérve erőink jó részét áldozzuk rá.
Azt gondoljuk, hogy a világban való élet sokféle módon
juthat kifejeződésre, és hogy a marista karizma sok,
azzal összhangban dobogó szívben jelen van.
(Spanyolország)
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135.

A Testvérek Rendje, történelme folyamán a világiak gazdag hagyományát őrizte meg, azokét a férfiakét és nőkét, akiket vonzott a marista
karizma. Így születtek az Öregdiákok Társaságai, akik - önazonosságukból
kiindulva - arról kezdtek gondolkodni, hogy hogyan vesz résznek részt a
világiak a marista spiritualitásban és küldetésben. Ez a reflexió néhányat
közülük világi marista hivatása felfedezéséig vezetett.

136.

A Rend Tiszteletbeli Tagjai olyan személyek (világiak, papok, 50
szerzetesek), akikkel a Rend megosztja a testvérek szerzetesi családjának
lelki javait50, mivel ők kifejezték a marista mű iránti nagy szeretetüket
és támogatásukat. Ezzel ők formális elismerésben részesülnek a Rend
részéről.

Vö. Konstitúciók, 8

137.

A Marista Család Champagnat Mozgalma a marista Tartományokhoz és Kerületekhez kapcsolódik, minden egyes testvéri közösség esetében
a Tartományfőnök Testvér kifejezett jóváhagyásával. Mindenhol vannak
olyan különféle helyek és struktúrák, amelyek biztosítják a Tartománnyal
való köteléket, megőrizve annak autonómiáját.

138.

A testvérek és világiak életközösségei a Renddel való kapcsolat
egy más formáját feltételezik. Ezekben a világiak osztoznak a testvérek lelki
életében és küldetésében, és – rendszerint - a Tartomány, vagy a Kerület
közösségeinek szervezetében kifejezetten szerepelnek.

139.

A világi maristák más csoportjaiban, mindegyiknek a maga
történetével és megtett útjával, a Renddel való kapcsolat sokféle formája
előfordul. A világi marista hivatás lényege a karizmával való köteléke.
Ebből a kötelékből születik meg a testvérekkel való közösség, mely kö-
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zösség nem foglalja magában minden esetben a Rendhez való tartozás
vágyát.

A hivatás elismerése
Meghívtak egy lelkigyakorlatra, melynek
központi témája a marista testvér és a világi
marista szerepe volt, az újra alapításban. Az
utolsó szentmisén került sor a testvérek fogadalmának
megújítására, és a világiak elköteleződésére. Ez alatt
a szertarás alatt konkretizáltam döntésemet, hogy
életemet Jézus követésében élem, mások szolgálatában,
a mindennapi életben, mint ahogy azt Marcellin tette.
(Kolumbia)

140. Minden keresztény hivatás az Egyházban és az Egyházért szü-

letik meg, a világ szolgálatára. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy a mi
világa marista hivatásunkat, mint ahogy azokét a világi férfiakét és
nőkét is, akiket más alapítók karizmái vonzanak, az egyházi közösség
elismerje.
51

Vö. Projet de Vie
[Életterv], 6 és
22 (F. Charle
Howard, SG, Idem,
413. és 418. old.)
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141.

A Champagnat Mozgalom Életterve szerint , a közösségek marista
hivatása, a személyes és a csoportban való megkülönböztetés megfelelő
menete után, a Tartományfőnök Testvér által adott hivatalos elismeréssel
nyer megerősítést.
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142.

Más személyek és csoportok szükségesnek érzik azt, hogy hivatásuk
elismerését a marista Tartománytól, a Rendtől, vagy az Egyházmegyétől
kérjék. Vannak azonban olyan személyek is, akik tudatában vannak annak, hogy a marista hivatást élik, és nem tekintik szükségesnek ezt az
elismerést.

143.

Érdekes és összetett kreativitás idejét éljük. Néhány Tartomány a
világi marista hivatás befogadásának új módjairól szerez tapasztalatot.
Nekünk, világiaknak és testvéreknek, közösen kell megkülönböztetnünk,
hogyan tudnánk leginkább elősegíteni a feltörő életerő szétáradását. A
Tartományokban született kezdeményezések egymáshoz igazítása hozzájárul majd ahhoz, hogy ezt az elismerést megerősítse.

Új marista modell felé az Egyházban
Férjem és én olyan új tervekről szeretnénk gondolkodni,
amelyek lehetővé teszik a világiak integrációját a Rendbe.
Olyan marista közösségről álmodunk, mely olyan
testvéreket, egyedülálló világiakat, házaspárokat és családokat,
papokat… gyűjt egybe, akik mind arra kívánnak elköteleződni,
hogy a marista karizmát éljék. Azon gondolkodunk, hogy az
ilyen emberek, mint mi, hogyan élhetnék meg az odatartozás
érzését és a valódi egységet a marista nagy családdal, a Renddel,
támasz, segítség, elismertség, és konkrét kötelékek nélkül.
(Kanada)
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144.

A Lélek indítására
egy új egyházi modell megszületéséhez járulunk hozzá, melynek alapja minden
keresztény hivatás egyenlő
méltósága, az Egyház, Isten
közösségben élő Népéhez
hasonlóan.

145.

52

XX. Általános
Káptalan,
Choisissons la
vie [Válasszuk
az életet], 26
53
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Vö. L’Eau du
Rocher, 114.

A közösen megélt
karizma tapasztalata arra
vezet minket, hogy újra
gondoljuk azt az intézményes modellt, amelyben a
marista karizma mindeddig testet öltött az Egyházban. A realitás mintha azt
mutatná, hogy nemcsak
hogy ki kell szélesítenünk
a Rend sátrának helyét , hanem közösen kell új sátrat
építenünk, amelyben mindnyájan, világiak és testvérek, otthon lehetnénk .
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A hivatás: a hit útja

Az út állomásai A Marista Testvérek
Rendjével való kapcsolatban
▪ Felfedezzük Isten hívását…
▪ Megkülönböztetjük, hogy a
marista élet mellet döntünk…
▪ S együtt folytonos
növekedésben élünk

Az út alapvető jellemzői

Útközben fedezzük fel az
utat: folyamatos képzés
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A jövőre vonatkozó vágyam az, hogy a marista
család tovább növekedjék, hogy azok, akik néznek
minket, elmondhassák:
»Nézzétek, mennyire szeretik egymást«, és hogy látva a
köztünk meglévő testvéri szeretetet, egyre több hivatás
legyen a testvéreknél és a világiaknál, Isten Országának
terjedéséért, valóra váltva Champagnat álmát.
(Mexikó)

A hivatás: a hit útja
146. A hivatás a Szeretet Isten meghívására adott pozitív válasz.

Nemcsak egy keresztény életterv kezdeti döntéseit foglalja magában,
hanem az Úrhoz való megújult hűséget is, az élet változó körülményei
között.

147.

Szeretjük világi hivatásunkat, mint ahogy szeretjük a testvér hivatását is, és arra kötelezzük el magunkat, hogy mindkettőt terjesszük. A
karizma szenvedélyes szeretetével osztozunk a marista hivatások együttesének közös gondozása iránti felelősségben, és ezzel megsokasodnak
családunk tagjai.

148.

A hivatás útján Mária a modellünk. Ő megtanít minket arra, hogy
életünket Krisztusban építsük fel, őt kövessük, még a kereszt alatt állva is
mellette maradjunk54, és megízleljük a feltámadás örömét55.
54
55

Vö. Jn 19, 25-27
Vö. ApCsel 1, 14
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Az út állomásai
„Mély meghatottsággal mondhatom,
hogy világi marista tapasztalatom
folytonosan előre vivő út.”
(Chile)

Felfedezzük Isten hívását…
Mikor diák voltam, nagyon kellemes benyomást tett rám
az, ahogy az igazgató testvér viselkedett az emberekkel.
Biztos vagyok abban, hogy ez közvetlenül befolyásolta
azt, hogy milyen pálya mellett döntök. Nagyon fontos volt
számomra az, hogy feltétlen bizalommal volt irántam. Az ő
támasza nélkül nem lett volna belőlem világi marista.
(Németország)

149.

Sok világi hívő még nincs tudatában személyes keresztény hivatásának. Bizonyos körökben, a hagyomány nyomására, ők az Egyház passzív
tagjaivá váltak. Nem érzik, hogy meghívást kaptak valamilyen hivatásra,
mivel senki nem segítette őket abban, hogy ezt felfedezzék.

150. A világiakat meg kell, hogy hívjuk arra, hogy hivatásuk megkülön-

bözetésének útján elinduljanak, nyitottan az Egyház különféle karizmáira
és szolgálataira. Ennek érdekében meg kell nyitnunk az evangelizáció
helyeit, amelyekben elmélyülhet az Istennel való személyes kapcsolat.
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Ez egy keresztény és marista alapképzés tervének elindítását vonja maga
után, amely minden érdeklődő világi férfi és nő számára nyitott.

151.

Ezeken az evangelizációs helyeken olyan emberekkel találkozunk,
akik érdeklődést mutatnak a marista élet iránt, annak különféle formáiban.
Ezeket a személyeket arra hívjuk meg, hogy kezdjék el a megkülönböztetés lépéseit.

152.

A fiatalok körében végzett lelkipásztori tevékenység, annak különböző fokozatain, a hivatás felismerésének rendkívül fontos helye. Mi,
világiak és testvérek, megjelenünk ott, és tanúságot teszünk saját keresztény és marista hivatásunkról. A fiatalok között élve megosztjuk velük az
őket foglalkoztató kérdéseket és szükségleteiket; arra biztatjuk őket, hogy
találkozzanak Istennel, és nagylelkűen válaszoljanak neki.

Megkülönböztetjük, hogy a marista élet mellett
döntünk…
Gyakran voltak kétségeim a hivatásom felől, és feltettem
magamnak a kérdést, hogy azt valóban a marista lelkiség
inspirálta-e. Isten azonban folytonosan írja történetét,
még ha olykor mellékutakat választ is. Sok időbe került, amíg
megláttam, hogy a marista hivatás mennyire egyszerű és
ugyanakkor mennyire vonzó. Lassanként olyannak hallottam meg
életemben ezt a hívást, mintha külön nekem gondolták volna el.
(Brazília)
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153.

Mint minden hivatás, a marista élet is egy fokozatos felfedezésből
születik meg. Megragadott minket az, ahogy Marcellin megélte keresztény
életét, és azoknak közössége, akik az ő karizmáját követik, és megértjük,
hogy Isten ebbe a családba hív minket.

154.

Ahhoz, hogy idáig eljussunk, megkülönböztetésre van szükség. Ez
három lépcsőfokot kíván meg: hogy tudatában legyünk saját személyes
történetünknek, Isten fényében olvasva azt; hogy az életben elkülönítsük
az esetlegest attól, ami lényeges; és hogy határozottan döntsünk.

155.

E megkülönböztetés során szükség van arra, hogy életünket összevessük útitársaink életével. Éppen ezért személyes kísérést követünk, és mi
is személyes kísérést nyújtunk, hogy segítsünk másokat abban, hogy ők
maguk döntsenek, a hit szemével. Így ők, mint egy tükör előtt fedezhetik
fel valódi arcukat, hivatásukat.

S együtt folytonos növekedésben élünk
El kellett ismernem, hogy az emberek
megváltoztatására irányuló vágy, és a másokkal
szemben támasztott igényesség nem megfelelő út.
Csupán arról van szó, hogy vezessem és értsem mindegyikük
növekedésének lépéseit, mely bizonyára az enyémhez
hasonló. Mindegyikünknek megvan a maga órája.
(Peru)

156.

Mi, testvérek és világiak, felelősek vagyunk a karizma vitalitásáért. Éppen ezért, nélkülözhetetlenek a közös képzési időszakok. Ezeket a
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képzési időket, melyek kölcsönösen gazdagítanak minket, megtervezzük,
megvalósítjuk és értékeljük. Az e téren megélt tapasztalatok nagyon termékenyek voltak. Arra hívnak meg minket, hogy továbbra is kreatívak
maradjunk, és még gazdagabb új kezdeményezéseket találjunk ki.

157.

A közös képzés minden egyes hivatás saját képzésével folytatódik.
A világi marista hivatásban való növekedés az életünk sajátos területeit
elmélyítő időszakokat foglal magában, marista perspektívában: a jegyesség
és a házasság, a családban a gyermekekről, az idősekről és a betegekről
való gondoskodás, a munka, a politikai döntések és elköteleződések, az
élet válságai, a nyugdíjas időszak és az időskor.

158. E sajátos képzés folyamán váratlan perspektívák felfedezését

nyújthatják azok a más életállapotok56, melyek iránt mi talán nem voltunk
eléggé fogékonyak.
52

Az út alapvető jellemzői

Vö. Vita
Consecrata, 54

159.

A képzési időket közösségben kell élni. A többiek segítenek minket a
növekedésben. Az ő gazdagságuk nélkül, amit megosztanak, és testvéri feddésük nélkül, önmagunkra zártak maradunk, és hivatásunk veszít erejéből.

160.

A képzés célja az, hogy saját személyes történetünkbe új erőt öntsön.
Hisszük, hogy a tapasztalat a növekedés útja: olyan tapasztalat, amelyet
közösségben tekintünk át, magyarázunk, és osztunk meg egymással.

161.

E képzési idők átfogóak, melyek az emberi, a keresztény és a marista
élet különböző dimenzióit foglalják magukban. Integráló képzési idők is
ezek, elősegítve életünk egységre jutását Krisztusban.
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Vö. F. Benito Arbués,
SG, Cheminer
sereinement mais sans
tarder. [Derűsen, de
késlekedés nélkül
járni utunkat] A
Marista Testvérek
Rendfőnökének
Körlevelei, XXX. kötet
(1), 1997. november
8. 36. oldal. Benito
testvér egy szép
amerikai legendát
mond el: Egy indián
törzsről szól, melynek
tábora emberemlékezet
óta egy magas hegy
lábánál van. Főnökük
súlyos beteg, magához
hívja három fiát, és ezt
mondja nekik: »Menjetek
fel a szent hegyre. Aki
a legszebb ajándékok
hozza el nekem, az lesz
utódomként a főnök.« Az
egyik fia egy nagyon szép,
ritka virágot hoz neki.
A másik egy csodálatos,
színes követ nyújt át.
A harmadik ezt mondja
apjának: »Én semmit nem
hozok. A hegy csúcsáról
csodálatos réteket, és
egy tavat láthattam meg
a másik oldalon, a tó
vize kristálytiszta. Ez
annyira megragadott,
hogy semmit nem tudtam
elhozni; de erről az új
helyről álmodom törzsünk
számára.« Az öreg törzsfő
pedig így válaszolt: »Te
leszel a főnök, mivel te
törzsünk számára a jövő
szebb képének ajándékát
hoztad el nekem«.

98

162.

A képzés azt is magában foglalja, hogy tudatára ébresszen minket,
társadalmunk miért rekeszt ki oly sok személyt, valamint az igazságosság
és a tartós fejlődés mellett való elköteleződést is tudatosítsa.

Útközben fedezzük fel az utat: folyamatos
képzés
Növekedésem és megkülönböztetésem tekintetében
kulcsfontosságú az Édesanyánk iránti szeretet; Marcellin
élete, ami napról-napra támaszként és modellként szolgál
nekem; a közösség megtapasztalása az iskolai lelkipásztorkodásban
és a testvéri szeretetben; az Egyház és minden más mozgalom
felé való nyitottság tapasztalata; a feleségemmel megélt szeretet,
és az az élmény, hogy édesapa vagyok, valamint a fiatalokkal való
mindennapos kapcsolat, mely sokat nyújt, és Istenről szól nekem.
(Spanyolország)

163.

A világi marista élet létre hívja saját bölcsességét. Amikor megosztjuk egymással hitünket, közösségben gondolkodunk róla, az megerősít
minket keresztény és marista hivatásunkban. Ebben az értelemben a világi
közösségeknek képzést nyújtó közösségekké kell válniuk.

164.

A folyamatos marista képzést kiegészítik a tartományi és nemzetközi szinten kínált utak. Ezek az útirányok kitágítják látókörünket a saját
csoportunkon túlra, és hitünk új távlatait tárják fel57.
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165.

Ezeket a képzési utakat olyan személyeknek kell kigondolniuk és 58
vezetniük, akik képesek arra, hogy a résztvevőket kísérjék. Segítenek, hogy
kérdéseket tegyünk fel magunknak, és arra hívnak meg, hogy megtaláljuk
saját válaszainkat.

166.

A világi személyek és közösségek hálózatának kialakítása alapvető
a világi hivatás kialakulását tekintve, és a tanulás szempontjából, mivel 59
ott más mentalitásokat és kultúrákat fedezhetünk fel58.
60

167.

Hitünk növekedéséhez nélkülözhetetlen az, hogy részt vegyünk
a helyi Egyház és az egyetemes Egyház életében. Ez segít minket abban,
hogy életünket összevessük a nagy egyházi közösség életével, és hogy
megmaradjunk abban a bizonyosságban, hogy Jézus követéséhez hűségesek vagyunk.

168.

A más keresztény felekezetekhez, más vallásokhoz tartozó, és a nem
hívő személyekkel való találkozás által a Lélek új szólításait is meghalljuk.
Arra tanít ez minket, hogy elmélyültebb emberekké, és mélyebb keresztényekké váljunk59. Szeretnénk jobban megismerni őket, és részt kívánunk
venni velük a felekezetek közötti, és vallásközi találkozókon.

A Marista Miszszió Nemzetközi
Gyűlése (MendèsBrésil, 2007.
szeptember), Idem,
2. rész (Vocation
4 et Mission 4)
és 4. rész (4)
Vö. Redemptoris
Missio, 28 és 29
F. Basilio Rueda: Az
1. Közös Konferencia
Megnyitó Beszéde
(Egy Rendfőnök
hangos elmélkedése,
Tartományfőnök
Testvérei előtt). A
Marista Testvérek
Rendfőnökeinek
Körlevelei, XXV.
kötet, 1971. július
1. 399. oldal (Yves
Congart idézve)

169.

Mi, világi maristák, a testvérekkel együtt részt veszünk új és bátor
képzési kezdeményezésekben. Meg kell felelnünk a kihívásnak, hogy
segítsük megszületni egy új marista élet hajnalát60, s azt, ami már létrejött,
megerősítsük; kreatívabbá, hűségesebbé, és dinamikusabbá tegyük. A
jövő a mi válaszunktól függ.
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„Ma úgy érezzük, hogy egy
családhoz tartozunk.
Örülünk, és hálásak vagyunk,
mert testvérek és világiak,
egy közös spiritualitásban,
és egy közös küldetésben
osztozhatunk.
Az Egyház új élménye
született ma.”
(Bolívia)
a)
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Kedves Testvérek és Nővérek!
Nagy örömmel írjuk Nektek ezt a levelet. Olyan személyekből álló csoport
vagyunk, akik bár sokban különbözünk egymástól, erős hívást érzünk arra,
hogy világi maristák legyünk, s szeretnénk megosztani veletek annak örömét,
hogy tudjuk:

Isten a világi marista hivatással ajándékozott meg minket
Megtapasztaltuk a Názáreti Jézus Istenének végtelen szeretetét, és szeretete meghódított minket. Ezért mindenek előtt Jézus tanítványai, Országának
szenvedélyes szolgái szeretnénk lenni.
Jézust követve, és számos testvér példájának köszönhetően, felfedeztük azt,
hogy Isten arra hív minket, hogy a marista karizmát mint személyes hivatást
éljük meg. S mint Mária, mi is ’Igennel’ válaszoltunk.
Ez a hivatás a testvérekhez kapcsol minket, és arra indít, hogy megosszuk
velük a küldetést, a spiritualitást, a képzést, az életet. Biztosak vagyunk abban,
hogy az ő és a mi sajátos hivatásunk kölcsönösen megvilágítja egymást, és hogy
a gazdagság folytonosan áradó forrása vagyunk egymás számára.
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Érezzük a hívást Krisztus követésére, mint Champagnat. Szent Marcellin a
mi inspirációnk. Jézus vezet minket Mária által, a mi Jó Anyánk, a mindennapi
erőforrásunk. Az Egyházzal együtt hisszük, hogy ő egy adomány az Istentől a
világnak, aki kiterjeszti karizmáját az a történelemben.
A marista karizma átitatja egész létünket. Számunkra lehetetlen szembenézni
az életünkkel másképpen. Az életünk lelassul és megerősödik a küldetésben,
melyet a lelkiség táplál és a marista élet megosztása gazdagít. Küldetés, lelkiség, megosztott élet az a három szín, egységes harmóniában, amely jellemez
minket, és mondatja velünk: Maristák vagyunk!

A gyermekek és a ﬁatalok szükségletei nekünk is égetőek,
s terjedő és a testvérek és világiak között
újjá születő marista küldetésről álmodozunk
Érezzük, hogy Marcellin álma minden korábbinál reálisabb. Gyermekek és
fiatalok milliói élnek elhagyatottan, kizsákmányoltan, elfeledve. Az ő kiáltásuk
Isten Lelkének kiáltása: égnek bennünk, kiszakítanak kényelemszeretetünkből,
és a szolgálatukra küldenek minket.
Éppen ezért úgy érezzük, hogy a marista jelenlétnek, úgy a testvérek, mint
a világiak jelenlétnek, most késlekedés nélkül meg kell sokasodnia. El kell
jutnunk a világ végső sarkán is oda, ahol szükség van ránk.
Mint Maristák, osztozunk az erre a közös küldetésre adott válasz felelősségében, eltérő feladatokkal. Közösen kívánunk döntést hozni, tervezni arról,
amit Isten kér tőlünk, elvégezni és értékelni azt:
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▪

Hogy a gyermekeket és a fiatalokat evangelizáljuk ott, ahol vannak,
és úgy, ahogy vannak, a sokféle, összetett kultúrában, amelyben
gyakran a jobb jövő semmi reményét nem látják, és amelyben
életüket a fogyasztás és a felületesség vonzása köti le.

▪

Fáradhatatlanul dolgozzunk az igazságosabb világért, amelyben
senkit sem rekesztenek ki, ahol eltűnik a nyomor, ahol mindnyájan
növekedhetünk Isten fiaiként és leányaiként élt életünkben.

▪

Magunk között és a társadalomban a férfiak és nők közötti kölcsönösség új kapcsolatait bontakoztatjuk ki azáltal, hogy tudjuk
a másikat értékelni azért, aki ő, hogy az új nemzedéket olyan
világra neveljük, amelyben mindenki egyenlő és különböző
egyszerre.

▪

Hogy mélyítsük el a vallásközi és az ökumenikus párbeszédet.
Valójában a más Egyházakban és más vallásokban élő testvéreinket meghallgatva halljuk meg a Lelket, aki minket vár őbennük,
hogy együtt vezessen Istenhez.

▪

A természettel új, az Evangéliumhoz hívebb kapcsolatot mozdítsunk elő, mely a természet iránti tisztelet vágyából született,
és gondoskodjunk róla; olyan kapcsolatot, amely fiataljainkat
hozzásegíti ahhoz, hogy csodálattal tekintsenek a teremtett
világra, és hogy úgy éljenek, hogy bolygónk tartósan fennmaradhasson.

E számos motívum érdekében egész lelkünkkel elköteleződünk azért, hogy
e küldetés teljesítésében önmagunk legjavát nyújtjuk.
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A Lélekben akarunk élni, marista módon
Mint keresztények, a Szentlélekben akarunk élni. Marcellintől megtanultuk
azt, hogy Jézussal a Jászolban, az Eucharisztiában és a Kereszten találkozzunk.
A marista spiritualitás:

₋

arra hív meg minket, hogy mindennapi életünkben megmaradjunk Isten jelenlétében;

₋

arra indít minket, hogy megéljük az egyszerűséget, az áttetszőséget,
ami abból születik, hogy tudjuk, Isten feltétlenül szeret minket,
ami már önmagában is prófétai jel a világ számára;

₋

örömmel, kreativitással tölt el, és általa értékelni tudjuk minden
nap újdonságát;

₋

mindenkinek szolgájává alakít át minket, Isten Országát szenvedélyes munkálva;

Az, hogy Jézus tanítványai vagyunk Marcellin nyomában, arra tanít minket,
hogy családias légkörben éljünk, ami közösségben egyesít minket, és ami a
nagy marista családban a testvérekhez kapcsol minket.
Modellünk a Názáreti Mária. Ő megtanít minket arra, hogy családban
éljünk, a jelenlétünkkel hirdessük az Evangéliumot, hogy a szegények mellett
kötelezzük el magunkat, és hogy befogadók legyünk minden körülöttünk élő
iránt. Krisztusban akarunk élni, az ő anyai szeretetét utánozva. Mária, aki
velünk járja utunkat, Istenhez vezet minket.
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Együtt akarjuk járni utunkat a testvérekkel, és
új életet kívánunk önteni a marista karizmába
Együtt, osztozva az életben, a küldetésben és a spiritualitásban, egyre jobban megismerjük egymást. Isten hívására válaszolva, felfedezzük és nagyra
értékeljük azt, ami egyesít, mint ahogy azt is, ami megkülönböztet minket.
Örömmel állapítjuk meg, hogy testvéri közösségünk sokasodik és gazdagodik,
hogy közösen új sátrat állítunk.
Itt az ideje, hogy megtegyük azt a lépést, amit a Lélek kér tőlünk. Nem
okozhatunk csalódást neki. Hisszük, hogy a Lélek arra hív minket, hogy:

▪

Együtt mutassuk meg Isten arcát. Nekünk, világiaknak és testvéreknek, egymást kiegészítő életmódunk van. Mi, világiak, az
ideig tartó realitások között élve, a világot Istennek szenteljük. Mi,
testvérek, szerzetesi elkötelezettségünk által, Isten Országának
prófétái vagyunk. Közösen tárjuk Isten arcát a világ elé.

▪

A köztünk lévő mély kommunikáció tágabb terét hozzuk létre,
olyan területeket, melyek lehetővé teszik életünk megosztását
annak minden aspektusában: örülni, hogy együtt vagyunk,
megtervezni a missziót, egy szívvel imádkozni, megosztani történetünket és képzésünket… Mindezek által növekszik testvéri
szeretetünk, és igazi családdá válunk.

▪

Megtanuljunk megbocsátani egymásnak, ami nélkülözhetetlen.
A kapcsolatok nem mindig pozitívak. Vannak sebzett személyek,
nyílt sebek. A konfliktusoknak nem kell elrémíteniük minket. Az
a fontos, hogy tudjuk gyógyítani a sebeket, hogy megértsük és
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elfogadjuk mindegyikünk korlátait, és hogy a közös asztal körül
kiengesztelődjünk.

▪

A marista hivatást ápoljuk, új élettel töltsük meg és sokasítsuk.
Sürget minket az, hogy a szerzetesi és világi marista hivatást
felkínáljuk, kísérjük, mivel ég bennünk a vágy, hogy betöltsük a
ránk bízott missziót: hogy elmenjünk azokhoz a gyermekekhez
és fiatalokhoz, akik várnak minket.

▪

Éppen ezért, elkötelezzük magunkat amellett, hogy részt vegyünk
a szerzetesi és világi marista hivatásra való képzés tevékenységében. Szeretnénk, ha tanúságtételünk sok mindenkit vonzana,
és ha lelkesedésünk másokra is átragadna. A szeretet él bennünk,
és azt kívánjuk, hogy ezt a szeretetet, mely betölti az életet, sokan
mások is élvezzék.

Kedves testvér, el akarjuk mondani neked, hogy Isten ma azzal áldotta meg
ezt a családot, hogy a marista élet új formáját keltette életre: a világi marista
életet. Köszönjük neki ezt az ajándékot, és azt kérjük tőle, hogy változtassa
meg szívünket, hogy az hívásának magaslatára jusson.
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Egyszerű szívvel kérjük Istent, hogy segítsen minket, hogy egész életünk
során hűségesek legyünk. Úgy érezzük, a testvérekkel együtt küld minket
arra, hogy Champagnat karizmáját megismertessük és mélyebben megéljük, a
gyermekek és a fiatalok javára, az Egyházért és a világért. Meghívást kaptunk
arra, hogy közösen álmodjuk, imádkozzuk és valósítsuk meg Isten álmát.

Olyan marista művekről álmodom, melyekben mindig
a személy áll az első helyen. Ahol a missziót olyan
jól megosztják, hogy azt közösen lehet megtervezni,
kidolgozni, és eldönteni, közösen vállalva érte a felelősséget.
Arról álmodom, hogy a leghátrányosabb helyzetűek melletti döntésben
egyre bátrabbak és elszántabbak legyünk. Olyan világiakból és
testvérekből álló családról álmodom, melyben mindenki segíti egymást,
és felelőssé válik, közösen, kölcsönösen szolgálva egymást. Olyan
családról, amelyben életünk középpontjában valóban Jézus áll.
(Spanyolország)
Íme, ez valóban Örömhír

107

N Y Í LT L E V É L

Q
c
c
d
a
t
b
p
e

r

Köszönöm neked, Jézus,
hogy követésedre hívtál.
Köszönöm neked, Mária,
hogy itt vagy közel, gyengéden.
Köszönöm neked, Marcellin, hogy
átadtad nekem szenvedélyedet,
és megengedted, hogy
csatlakozzam tervedhez.
Köszönöm nektek, testvérek, hogy
megosztjátok velünk kincseteket,
hogy meghívtok, hogy
együtt álmodjunk,
testvéri közösségben;
egy szívvel élve, egyazon küldetést.
Köszönöm mindegyikteknek,
marista testvérek és világiak,
hogy megtanítotok arra, hogy
boldogabbak lehetünk,
amikor tudunk dolgozni és szeretni:
azért dolgozunk, amit szeretünk,
és szeretjük azt, amiért dolgozunk.
Amen
(Uruguay)
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A világi marista hivatás
1.

Hogyan jelent meg a marista karizma életed során?

2.

A világiak különféle módokon viszonyulnak a marista
karizmához.
Te hogy állsz hozzá? Miért?

3.

A te saját világi marista / marista testvér tapasztalatodban
mit nyújtottak a testvérek/ a világiak?
Te mit nyújtottál nekik?

A Küldetés
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1.

Kérünk, oszd meg velünk a marista küldetésben
való részvételed tapasztalatát.

2.

Milyen fényekkel és milyen árnyékokkal találkoztál
a marista misszió megosztása során?

3.

Milyen új jelenlétre, stílusra, helyszínre… érzel
hívást a marista küldetés szolgálatában?
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Az élet testvéri megosztása
1.

Mi motivál téged arra, hogy kapcsolataidat hitelessé, egyszerűvé,
befogadóvá tedd, és arra, hogy családias szellemben élj?

2.

A világi hivatáshoz hozzátartozik a közösségi dimenzió. Te
hogyan éled meg ezt a dimenziót? Mit szeretnél e téren?

3.

A testvérek és világiak közötti találkozást te hogyan
és hol éled meg? E téren miben léphetnénk előre,
mint személy, mint Tartomány, mint Rend?

A Spiritualitás
1.

Hol találkozol legkönnyebben Istennel? Mik azok a legfőbb
akadályok, melyekkel e téren találkozol? Van valaki,
akire számíthatsz, hogy segítsen és kísérjen téged?

2.

Mária milyen értelemben jelent modellt életed számára? Melyek
azok a legfőbb máriás vonások, amelyek leginkább vonzanak
téged? Melyiknél érzed azt, hogy ott elmélyítésre lenne szükség?

3.

Hogyan éled meg konkrét módon Isten jelenlétét a családban,
a munkában, az életközösségben, a helyi Egyházban…?
MEGJEGYZÉS:
Ugyanezt a kérdést föl lehet tenni a spiritualitás más jellemző vonásaival kapcsolatban: egyszerűség, humorérzék, a munka szeretete…
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Kérdés a 2., 3., 4. fejezet egységre jutásáról:

4.

Hogyan érzed életedben a küldetés, az élet testvéri
megosztása, és a spiritualitás közötti kapcsolatot?
A te életed egységre talált-e Krisztusban?

A marista karizmával
való kapcsolat formái
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1.

A világiak számára
Mondd el, hogyan érzed magad azzal a kapcsolattal
szemben, amit személyesen, vagy mint világiak csoportja,
a Renddel, illetve a marista karizmával ápolsz.
A testvérek számára
Mondd el, hogyan érzed magad azokkal a világiakkal
szemben, akik személyesen, vagy csoportosan, erősebb
kapcsolatot szeretnének a marista Renddel/vagy karizmával.

2.

Fontosnak tartod-e a világi marista hivatás elismerését?
Miért?
Szerinted melyek lennének a legjobb utak arra, hogy
eljussunk erre az elismerésre, és mit kellene ehhez tenni?
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3.

Saját marista tapasztalatodat figyelembe véve (mint világi, vagy
mint testvér), mit gondolsz arról, hogy a Szentlélek milyen új
marista modell felé vezet minket, mint személyt és mint csoportot?

A hivatásban való
növekedés útjai
1.

Gondold át saját hited útját.
Melyek voltak ebben azok a lépések, vagy fokozatok,
amelyek lehetővé tették azt, hogy lassanként felfedezd
a marista világi, vagy szerzetesi hivatást?

2.

Korunkban, amikor a marista karizma új vitalitásra
és új megértésre talál, mely realitások szólítanak meg
téged? A képzés mely típusa segíthetne minket abban,
hogy a kihívásokkal szembe tudjunk nézni?

3.

Mindegyikünk találkozott olyan fontos személyekkel, akik
segítették őt marista hivatása felfedezésében, az abban való
növekedésben, annak megélésében. Gondolkozz el, és mondd
el nekünk azt, amit mi, világiak és testvérek tehetnénk, hogy
a magunk területén előbbre tudjuk vinni a hivatásokat.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
1.

4.
5.

Szívből köszönetet
mondunk azoknak
a világiaknak,
2. akik marista
hivatásukra vonatkozó
3. tanúságtételüket
elküldték nekünk.
E tanúságtételek adják
a dokumentum lelkét.

Amazónia:
Aldemízia Magalhães, Alice,
Edilene Petry, Ester Aquino,
Gisalda Mariano, Sernizia
Araújo, Vânia Magalhães
(mint világiak csoportja),
Maria de Nazaré do
Nascimento (Brazília)
Közép-Amerika:
Lilian Cobar (El Salvador),
Francisco Porres (Guatemala),
Víctor Quiñones – Miranda
(Porto Rico)
Brasil Centro-Norte:
Geraldino Coste, José Jorge
Riberio, Layza Gomes, Maria
de Conceição Santana, Maria
de Lourdes Leal, Silas
Rodrigues (Brazília)
Brasil Centro-Sul:
Ivete Maria Piai Nascimento,
Karin Eliana Lacerda, Lúcia
Lima Coelho (Brazília).
Kanada:
Adrienne Rainville, Claude
Harvey, Claude Prégent,
Linda Corbeil (Kanada).
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Compostela:
Carmina Romo, Roberto
González, Sonia Calvete
(Spanyolország)
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Cruz del Sur:
Feno és Mónica Larrambebere,
Magdalena Peychaux
(Argentína), Ana Karina
Parente (Uruguay)
Kelet-Ázsia:
Charita Y. Salibio, Ladislao
Flores, Olimpia S. Cristobal
(Fülöp-szigetek), Gabriel Khoo,
Joseph Chua (Singapour).
Ibérica:
Ana Sarrate, Andrés Gil,
Andrés Larrambebere, Lucila
Lobo, Manuel Ángel Poyatos
(Spanyolország).
L’Herimtage:
Joseph Buetas (Spanyolország),
Catherina Demougin,
Jean-Marie Weibel, Pierre
és Mireille Reynaud
(Franciaország),
Dimitri Kostas (Görögország).
Madagaszkár:
Pauline Ramampiandra,
Rufine Lalatiana, Solonirina
J. Rahantamalala (Madagaszkár).
Mediterránea:
Carlos Ares, Carlos és
Mercedes Ramos, Dolores
Moreno (Spnyolország).

Melanézia:
Benedict Tooming
(Pápua Új-Guinea).
Melbourne:
Barbara Radford, Gail
Coates, Maria Outtrim, Peter
Chalkley (Ausztrália).
Közép-Mexikó:
Alba Guerrero, Héctor G. Flores,
Pedro Chinchilla (Mexikó).
Nyugat-Mexikó:
Luis H. Medrano, María
de los Ángeles Noriega,
Patricia C. Ríos (Mexikó).
Új-Zéland:
Ami Aukusitino (Új-Zéland).
Nigéria:
Achi Godwin Chibueze, Andrew
Chukwuka Okwuo, Ohawuchi
Anthonia Eje (Nigéria).
Norandina:
Claudia Rojas, Francisco
Murilla, María Eugenia
Muñetón, Ruperto Lasso,
Teresa Hernández (Kolumbia),
Peggy Vivas (Venezuela).
Paraguay:
Emilio Tomás Delgado,
Marisa Armoa (Paraguay).

Rio Grande do Sul:
Edison Jardim de Oliveira, Reni
Giaretta Oleksinski, Rosani
Brochier Nicoli (Brazília).
Santa María de los Andes:
Ricardo és Silvia Miño
(Bolívia), Carolina Vargas
(Chile), Doris Castillo (Peru).
Dél-Ázsia:
D.A. Siyambalapitiya, G.K.L.
Jayanthya Fernando, W.T.A.
Leslie Fernando (Srí Lanka).
Southern Africa:
Caron Darby, Hugh Fynn,
Michelle de Rosnay Parker,
Valeria Vella (Dél-Afrika).
Sydney:
Carmel Luck, John Pestana, Tania
Pestana, Mark Tuﬀ y (Ausztrália).
U S A:
Alice J. Miesnik, Kate Authenrieth,
Pedro Garcia-Casals, Vincent
Andiorio (Egyesül Államok).
West Central Europe:
Aiden Clarker (Írország),
Alfred Urban (Németország),
Tony McLean (Egyesült Királyság).
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