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O M VERENIGD STERKER TE ZIJN, MEER
CREATIEF TE WERKEN EN MET GROTERE
SOLIDARITEIT TE HANDELEN VORMEN WIJ
ÉÉN PROVINCIE OVER NATIONALE
GRENZEN HEEN

Euro info
GROETEN UIT PARIJS!
In deze tijd van het
Coronavirus, dat ons leven in
2020 sterk heeft beïnvloed en
nu de bedreiging nog niet
minder schijnt te worden, is
er ook positief nieuws.
Er is een vaccin goedgekeurd
in het VK! Binnen 36 uur na
deze goedkeuring in midden
december werd aan Peter
Corcoran (Eng) van de
communiteit in Hull en aan
Michael Coleman en Noel
Wynn uit Blackburn
aangeboden om het vaccin
geïnjecteerd te krijgen en zij
accepteerden dat. Een
voorrecht voor hen die de 80
jaar gepasseerd zijn! Zij zijn
de “wegbereiders” in onze
provincie en, nog
belangrijker, wij hebben nu
het gevoel dat zij beter
beschermd zijn alsook hun
communiteiten en mensen
om hen heen.
In deze EuroInfo vindt u nog
meer goed nieuws om het
Nieuwe Jaar mee te
beginnen. Wij hopen dat al
onze lezers met optimisme
het nieuwe jaar ingaan en wij
wensen aan iedereen zegen
en vreugde in 2021!
Francisco Chauvet
en Martin McAnaney
en ook Peter Corcoran

AANDACHTIG
AANWEZIG
ALS MARIA

M ARISTEN 100 JAAR PRESENT IN
M OUNT S T M ARY ’ S , M ILLTOWN , D UBLIN
Na een eeuw lang aanwezig te zijn
geweest in Mount St Mary’s, hebben de
Maristen in Ierland de deuren gesloten
van het voor hen zo belangrijke huis.
Mount St Mary’s was een plaats voor de
opleiding, een basis voor pastoraat,
missiewerk en communiteitsleven.
Alois Greiler (Dtl) heeft een eeuwboek
gepubliceerd.
Hij
heeft
daar
herinneringen
van
Maristen
in
opgenomen van vroeger en van nu om
er een persoonlijk tintje aan te geven.
“Het Mount St Mary’s Gouden Jubileum
Boek (1970) eindigde met
een
optimistische aantekening. In de
tachtiger jaren was het opleidingshuis
van de Maristen in Dublin vol, actief en
dat was hoopgevend. Echter tegen het
einde van 1980 begon het te veranderen.
Het aantal kandidaten daalde, sommigen
kozen een andere weg en de opleiding
voor de Maristen werd meer op
internationaal niveau georganiseerd. De
opleiding voor Maristen in Milltown werd
in 1992 beëindigd. Het huis werd een
locatie voor verschillende priesterlijke taken, waar ook niet-maristen
die studeerden in Dublin verbleven. Van 1920 tot 2020 was het aantal
gebouwen zozeer toegenomen dat het onderhoud te duur werd voor
te weinig bewoners….
Mount St Mary’s zal altijd een belangrijke plaats innemen in het hart
van Maristen uit Ierland, Engeland en veel andere landen die een deel
van hun opleiding daar gekregen hebben of actief zijn geweest in de
opleiding in Dublin. Dat eeuwboek poogt recht te doen aan de
geschiedenis en de mensen en de plaats… Wij hopen dat het ons zal
helpen de geschiedenis te onthouden en om na te denken over
Mount St Mary’s als een belangrijk voorbeeld van de opleiding in de
Sociëteit van Maria.” Als u geïnteresseerd bent in een exemplaar
neem dan contact op met: Fr David Corrigan, 78A Donore Avenue,
Dublin 8, Ireland: (dcorrigan181@gmail.com).
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Liefhebbende God, wij
zijn dankbaar dat U bij ons
was gedurende het
afgelopen jaar. U hebt ons
door de onzekerheid van
diepe wateren gedragen,
door het vuur van
beproevingen en door het
verdriet om mensen die
zijn overleden. Help ons te
concentreren op U in dit
Nieuwe Jaar. Vergeef ons
dat we meer aandacht
hadden voor dingen dan
voor mensen, dat we ons
niet eerst tot U hebben
gekeerd. Help ons in te
zien wat werkelijk
belangrijk is in ons leven.
U bent vlees geworden
om ons nieuw leven te
geven, vrede, hoop en
vreugde. Moge uw kracht
zichtbaar worden in
onze zwakheid!

De Solidariteits Commissie van de Provincie heeft vier
kaarten gemaakt om mensen die geïnteresseerd zijn in
sociale rechtvaardigheid te helpen reflecteren. Ivan
Vodopivec (Eng), voorzitter van de commissie, schrijft:
“De pandemie heeft ons allen geraakt. Behalve overlijdens
en het verdriet van veel
mensen, heeft het ook
mensen geïsoleerd, armoede
veroorzaakt
en
mensen
onzeker gemaakt over de hele
wereld. Wij zijn er ons nu ook van bewust dat vóór de
pandemie veel mensen hebben moeten leven met dat
gevoel geïsoleerd te zijn, kwetsbaarheid en wanhoop als
de normaalste zaak….” Deze kaarten willen maristen
aanmoedigen na te denken over ons werk voor sociale
rechtvaardigheid. De eerste kaart is in verschillende talen
te vinden op:
EN https://bit.ly/2KRFIdz FR https://bit.ly/3o6qgbH
IT https://bit.ly/2X2yl5G ES https://bit.ly/2WYCTKh
DE https://bit.ly/2X3d0sA NL https://bit.ly/2L9tJrI

R EFLECTIE OVER HET BEVORDEREN VAN ROEPINGEN
– Z OOM BIJEENKOMST , 10 DECEMBER
Tien medebroeders reflecteerden via Zoom over de
betekenis van het bevorderen van roepingen in hun
landen. Het algemeen kapittel van 2017 benadrukte dat
elke Marist daar zelf verantwoordelijk voor is. Het is
daarom van belang dat de provincie een idee krijgt van
de uitdagingen die zich hierbij voortdoen. Een paar
onderwerpen die tijdens de Zoom vergadering aan bod
kwamen waren: (i) de plaats van de lekenmaristen hierin, (ii) het doorgeven aan
andere generaties van onze visie op de kerk, (iii) het openstellen van onze deuren om
potentiele kandidaten te bereiken, (iv) de kracht van de overtuiging onder Maristen,
persoonlijk en als groep, dat onze roeping in onze tijd nog relevant is, en (v) de
middelen die we hebben om onze roeping als Maristen te laten zien door onze manier
van leven en door propaganda materiaal. Deze reflectie zal in de provincie van Europa
ook het komend jaar worden voortgezet.

“L INK” - DE N IEUWSBRIEF VAN DE E UROPESE
C OORDINATIE VAN L EKEN M ARISTEN (EMLC)
De redactie schrijft, “Tijdens de Zoom bijenkomst in juli hadden de
afgevaardigden van het EMLC het plezier om de nieuwe Europese
afgevaardigde van de provincie voor de lekenmaristen, P. Antonio Airò (It) te
verwelkomen, de opvolger van Jan Hulshof. Met P. Antonio besloten we door
te gaan met het publiceren van de nieuwsbrief die P. Jan jarenlang heeft
geproduceerd – dank je wel P. Jan voor wat je voor dit netwerk hebt
gedaan. De nieuwe digitale versie van de brief zal twee maal per jaar
worden gepubliceerd met meer betrokkenheid van de
lekenmaristen. Het doel is meer informatie te delen onder de
lekenmaristen in Europa. Het probeert ook een sterkere band te
kweken tussen maristen, leken en religieuzen, in Europa –
noodzakelijk in deze tijd nu er een grotere afstand tussen ons is
ontstaan!”
Link naar de nieuwsbrief in het Engels
https://bit.ly/385cTDp, Frans https://bit.ly/2JzZxW4, Italiaans
https://bit.ly/38QTdSS en Spaans https://bit.ly/3aYc8xw.

