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GROETEN UIT PARIJS!
De kracht van de boodschap
van Pasen is de belofte van
een nieuw begin en een
nieuw leven! Ondanks onze
menselijke zwakheid en
zonde, hebben de pijn en de
strijd van het leven niet het
laatste woord over onze
wereld. Dit Woord behoort
aan Gods mededogen en
genezing, en spoort ons aan
om te hopen en lief te
hebben. De vruchten zijn
liefde voor onze naaste,
gekoppeld aan een passie
voor gerechtigheid en vrede
in onze wereld. Ondanks de
beelden van oorlog en
ellende in Oekraïne waarvan
we dagelijks getuige zijn en
die ons tot wanhoop kunnen
leiden, vertrouwen we op de
volle kracht van de
evangelische boodschap. We
horen van de opvang van
vluchtelingen in Italië,
kansen voor een nieuwe
start in La Neylière. Ook de
provincie zal daar haar
jaarlijkse retraite houden om
de vernieuwing van de
genade van onze
Maristenroeping te
omarmen
(EN bit.ly/SMEUretreat
FR bit.ly/SMEUretraite).

Wij wensen al onze
lezers een Zalig Pasen!

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

Euroinfo
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN “MARISTES
EN EDUCATION (MEE)”, 17-19 MAART, LA NEYLIÈRE

Als een door de kerk erkende Franse lekenvereniging, promoot MeE de eigen
geest en karakteristieke waarden van Maristen in Maristenscholen in Frankrijk.
Brigitte Chaignon, moderator van de organisatie, schrijft: “Leden en vrienden
van de vereniging van de zeven Maristenscholen in Frankrijk kwamen bijeen in
La Neylière voor hun jaarlijkse algemene vergadering. We waren erg blij dat we
na twee jaar Covid-beperkingen weer bij elkaar konden komen. Pater Hubert
Bonnet Eymard en Pauline de Lambilly beiden van de Notre Dame de France in
Londen, waren ook aanwezig. Vanuit het onderwijsnetwerk in Ierland namen
Catherine Kirk en Daniel Deery deel als waarnemers. Ons thema voor dit jaar is:
"Ik geloof, ik geloof erin" of "Wie klimt, houdt nooit op van begin naar begin te
gaan. Men houdt nooit op te beginnen" - Gregorius van Nyssa. Behalve de
mogelijkheid om weer in de Kapel te bidden, waren er twee lezingen. De eerste,
gegeven door pater Federspiel, werd geïnspireerd door de ontmoeting tussen
Christus en Bartimeüs, "De pedagogie van God in de Openbaring, of: hoe God
zijn volk helpt te groeien". Emmanuel Tilmont, adjunct-directeur van Fénelon in
Toulon, gaf een inleiding die ons hielp om na te denken over het thema: "Jean
Claude Colin's advies aan leraren - zuurdesem voor groei, woorden van hoop?"

Daarna wandelden sommige deelnemers door het omliggende platteland,
anderen bezochten de musea van Oceanië en van Colin. De avond werd
afgesloten met een lyrisch concert van “Les Petits Chanteurs de Lyon”
(bit.ly/MeE2022). De volgende dag was er een uitwisseling van nieuws, gevolgd
door ontmoetingen tussen de verschillende instellingen om een basis te leggen
voor verdere bezinning, die de grondslag vormt van het leven van onze
vereniging "Maristes en Education” Tijdens de Mis van Sint-Jozef aan het einde
van de bijeenkomst verwelkomden we nieuwe leden in de vereniging. De sessie
was zowel gezellig als rijk en zal een belangrijke invloed hebben op onze
onderwijsinstellingen.

François Chauvet en
Martin McAnaney
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D E MARISTEN COMMUNITEIT VAN BRESCIA,
VERWELKOMT O EKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

GEBEDSINTENTIE
God van vrede en
gerechtigheid, die het
verharde hart verandert
en de kracht van geweld
verbreekt, we vertrouwen
u de mensen toe die in
onze wereld te maken
hebben met geweld,
vooral de mensen van
Oekraïne. Versterk in ons
de boodschap van hoop
het lege graf van Pasen
ons geeft. Bevestig in ons
de waarheid dat u bij ons
bent, zowel in lijden als in
een leven dat ten volle
wordt geleefd, zodat we
kunnen leven in de
waarheid van uw liefde.
Door Christus onze Heer.
Amen.

HET MARISTEN JAAR
VAN DE ROEPINGEN STOF OM NA
TE DENKEN

Mensen uit heel Europa bieden aan om Oekraïense
vluchtelingen op te vangen die gedwongen zijn hun land te
ontvluchten vanwege de oorlog in hun thuisland. De plaatselijke
diocesane autoriteiten voeren via
Caritas in Brescia een programma uit
om
deze
ontvangst
te
vergemakkelijken.
De
lokale
Maristengemeenschap besloot haar
deuren te openen voor een groep van
12 Oekraïense vluchtelingen. Deze groep bestaat uit bijzonder
kwetsbare mensen, families van doofstomme moeders en kinderen.
De gemeenschap zoekt naar nog andere manieren om een
antwoord te bieden op deze urgente en enorme crisis.

NIEUW HUIS VOOR DE MARISTEN
COMMUNITEIT VAN S AHAGÚN
Angel Anton (Spa) schrijft: “Het Maristen werk van het begeleiden van pelgrims op de
Camino de Santiago werd in maart 2018 gelanceerd in hostel Santa Cruz, Sahagún (León,
Spanje). De Maristengemeenschap is gevestigd in appartementen die aan ons zijn
verhuurd door de bisschop van Leon. Dit is echter niet langer voldoende voor onze
plannen om onze aanwezigheid daar en onze samenwerking met de bredere
Maristenfamilie te consolideren. De generaal-overste, pater John Larsen, raadde ons aan
om een geschiktere accommodatie te zoeken voor de gemeenschap en voor onze partners
in de zending. Na veel onderzoek hebben we uiteindelijk een
gebouw gekocht dat geschikt is voor de behoeften van de
gemeenschap, op ongeveer vijf minuten lopen van het hostel.
Ons nieuwe huis heeft twee verdiepingen, met een garage voor
twee voertuigen en grote terrassen. Het heeft zeven
slaapkamers, een keuken/eetkamer en genoeg ruimte voor een
kleine kapel. Enkele vrijwilligers hebben zich al aangemeld en
komen binnenkort bij ons langs! Zoals we in Spanje zeggen:
‘Aquí tienen su casa’ (jullie zijn hier allemaal welkom!).”

LA NEYLIÈRE VERWELKOMT EEN NIEUWE DIRECTEUR

Tijdens dit speciale jaar
waarin de
Maristenroeping centraal
stond, is een reeks papter
samengesteld die dienen
ter bezinning. Die van
deze maand gaat over “Je
Maristen Roeping met
hartstocht beleven”en is
geschreven oor Justin
Ratsi. Links naar de
verschillende talen:
Deutsch: bit.ly/mvy5de
English: bit.ly/mvy5en
Español: bit.ly/mvy5es
Français: bit.ly/mvy5fr
Nederlands: bit.ly/mvy5nl
Italiano: bit.ly/mvy5it

Op 10 februari verwelkomden de Maristengemeenschap, de Association Neylière-Avenir
en het hele team Thomas Guillet als de nieuwe directeur van de team van het “maison
d’accueil”. Hij volgt Sophie Kespy op die het project onlangs verliet na er meer dan 13 jaar
leiding aan te hebben gegeven. Thomas verblijft sinds 2011 in de regio Rhône-Alpes en
woont met zijn vrouw en drie jongens in Brignais. Hij trad in 2020 toe tot de vereniging
Habitat et Humanisme voor een zending van een jaar. Deze vereniging, opgericht door
pater Bernard Devert, heeft tot doel "mensen in moeilijkheden toegang te geven tot
behoorlijke huisvesting, met behoud van een sociale mix". In deze omgeving ontdekte hij
menselijke en spirituele waarden die dicht bij de zijne lagen.
Thomas besloot zijn functie als Property Manager binnen de
groep op te zeggen en vond een andere functie in La Neylière. Een
van zijn eerste acties is om de banden met de parochies van de
bisdommen Lyon en Saint-Etienne te versterken, hen uit te
nodigen om deel te nemen aan twee zomerretraites en het huis
beschikbaar te stellen voor huwelijksvoorbereidingssessies,
"Alpha" of "Alpha couple" groepen, jeugdbijeenkomsten en
bijeenkomsten en alle soorten retraites, parochiebedevaarten,
liturgische teambijeenkomsten enz. Thomas is blij en enthousiast
over het idee om te helpen een nieuwe pagina te schrijven in de
geschiedenis van de Maristenaanwezigheid in La Neylière. Link
naar de activiteiten in La Neylière : www.neyliere.fr

