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GOUDEN JUBILEUM IN LEÓN, SPANJE, 28 APRIL

“

Toño Fernández (Sp) schrijft: "Op het feest van de H.
Petrus Chanel vierde de Maristengemeenschap van León
het Gouden Priesterjubileum van pater Luis Carlos
Aparicio (Sp)! De viering vond plaats in de parochiekerk
van San Andrés del Rabanedo, die overvol bezet was
met parochianen van de parochie waar Luis Carlos
pastor is. Naast zijn parochie-medewerkers nam de
plaatselijke fanfare deel aan het gebeuren. Luis Carlos
werd geassisteerd door negen Paters Maristen,
waaronder pater Martin McAnaney, Provinciaal van
Europa, die op dat moment de gemeenschap bezocht.
Ok Pater Javier Pérez, die op dezelfde dag was gewijd
als Luis Carlos, was aanwezig. Hij vierde zijn eigen
gouden jubileum in de parochie van Coslada, Madrid.
Luis Carlos hield een preek over de H. Petrus Chanel en
vertelde enkele ervaringen uit zijn leven als priester. Bij
de ingang van de kerk danste een lokale volksdansgroep
ter ere van de jubilaris de traditionele dans van de
"Ramo", oftewel “een boeket te zijner eer”.

GEBEDSINTENTIE
Heilige Geest, adem van God, blaas over ons,
blaas in onze harten en laat ons de tederheid van
de Vader uitademen! Blaas over de kerk en
bemoedig haar tot aan de uiteinden van de aarde,
zodat zij, door U geleid, niets anders kan
verkondigen dan uw Leiding. Kom Heilige
Geest, vervul de harten van uw gelovigen en Gij
zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Amen.
(Aangepast gebed tot de Heilige Geest door paus
Franciscus)

OVERLEDEN
P Paddy Meehan (Ire) 03.05.2019
P Louis Blanc (Fr) 15.05.2019

Om verenigd
sterker te zijn, meer
creatief te werken
en met grotere
solidariteit
te handelen vormen
wij één provincie
over nationale
grenzen heen

GROETEN
UIT PARIS!
Een hartelijke groet uit
Parijs! Terwijl het feest
van Pinksteren nadert,
horen we over een
groep Maristen die
oostwaarts reisde om
Pasen te vieren en een
andere groep die op
bedevaart ging naar
Santiago de
Compostela. Meer dan
genoeg redenen waren
er om in deze maand
jubilea te vieren; we
lezen over een jubileum
in Spanje en een ander
in Noorwegen.
We herinneren ook
aan de komende
provinciale retraite.
Dank aan al diegenen
die deze maand hun
verhalen met de hele
provincie wilden delen.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

RELAIS MARISTE IN TINOS: PASEN IN GRIEKENLAND, 21-28 APRIL
Relais mariste is een groep Maristen, zowel leken als religieuzen met hun
families en vrienden, die vakanties organiseert met altijd een religieuze
dimensie. Hubert Bonnet-Eymard (Fr) schrijft: "Het idee van een Relais
mariste-evenement in Griekenland hing al heel lang in de lucht. Aan het einde
van onze week in augustus 2017, stelde Alexandra Yannicopoulos-Boulet een
project voor om de Goede Week van 2019 door te brengen op het eiland
Tinos, in de Cycladen. Het eiland staat bekend als een plek van Mariaverering
binnen zowel de orthodoxe als de en katholieke traditie, sinds de Venetianen
ooit het eiland regeerden. 16 volwassenen namen deel. Alle ingrediënten van
Relais mariste waren aanwezig: vriendschap, vriendelijkheid, humor, ontspanning en gebed – het vieren van de
Eucharistie, geloofsgesprek over het evangelie, de noveen van de H. Petrus Chanel. En daar kwam bij het plezier van
een (her)ontdekking van het hedendaagse Griekenland. We kregen een indruk van de historische en mythologische
cultuur, en natuurlijk zagen we de impact van de recente economische crisis op de bevolking. En we konden de harde
werkelijkheid niet over het hoofd zien van die duizenden migranten uit het Oosten of
Zuiden, die daar vaak vastzaten in omstandigheden van extreme ontbering. Pater Maurice
Joyeux, een jezuïet, verwelkomde ons in het oude pelgrimsoord in de bergen. Dankzij de
vasthoudendheid van Alexandra en haar energie is een al lang bestaande droom
werkelijkheid geworden en zijn we klaar voor nieuwe avonturen! "(Volledige tekst in het
Frans: www.bit.ly/RMTinos)

DE VIERING VAN 300 JAAR

AANWEZIGHEID EN DIENSTBAARHEID
VAN MARISTEN, JESSHEIM,
NOORWEGEN, 1 MEI
Andreas Rupprecht (No / De) schrijft: "Ongeveer
100 vrienden, familieleden en collega's van de
Maristen in Noorwegen namen deel aan een viering
van bij elkaar opgeteld 300 jaar aanwezigheid en
dienstbaarheid van Maristen in van de kerk in
Noorwegen: Rory Mulligan (No / Ire) wordt 80; Jo
Neve (No / NL) is al 60 jaar Marist en beiden zijn
50 jaar in Noorwegen; Erik Ruud (No) is 30 jaar
priester en Andreas Rupprecht (No / De) is 30 jaar
Marist. Als je dit alles optelt, kom je uit op het grote
totaal van 300 jaar! Na de Mis in de St. Gudmund's
Kerk in Jessheim, slechts 3 jaar geleden ingewijd,
genoot iedereen van de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en opnieuw contact te leggen met oude
en nieuwe vrienden tijdens een feestelijk diner in de
parochiezaal.

MARISTEN PELGRIMSTOCHT NAAR
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
GOEDE WEEK 2019

Frank Dowling, gedelegeerde van de Provinciaal voor het
onderwijs, leidde onlangs een groep (oud)leraren van
Maristenscholen op een bedevaart naar Compostela. Hij
schrijft: "In de Goede Week wilde onze groep van 10 de laatste
110 km van de Camino de Santiago lopen van Sarria naar
Santiago. We vertrokken elke dag om 07.45 uur, als het net
licht werd, en we liepen elke dag tussen de 20 en 25 km. We
probeerden rond 15.00 uur op onze bestemming aan te komen,
maar door een groot verschil in leeftijd en conditie varieerden
de individuele aankomsttijden aanzienlijk! Het project was een
voorstel van de hoofden van Europese onderwijsinstellingen
als een middel om contacten en samenwerking tussen scholen
te bevorderen. Ons gemeenschappelijk Maristen-erfgoed bleek
een bindende factor. Nieuwe ideeën om het Maristen Ethos en
onze eigen spiritualiteit binnen het onderwijs te bevorderen
was een terugkerend thema in onze gesprekken. "

P ROVINCIALE RETRAITE VAN 21 TOT 27 JULI
De Europese provincie houdt zijn jaarlijkse retraite in La Neylière. De retraite zal worden gepredikt door Pater
Justin Taylor (NZ) over “Maristen-thema's voor vandaag”. Medebroeders die dit nog niet gedaan hebben, worden eraan
herinnerd zich alsnog in te schrijven voor de retraite en niet de gelegenheid van deelname voorbij te laten gaan.
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