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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!
Ieder einde betekent ook weer een
nieuw begin! Dit is het gewone
ritme van het leven en kan worden
verwacht op onze levensreis.
Terwijl deuren op de ene plaats
sluiten, openen ze op een andere
plaats om te laten zien dat de
missie doorgaat, zij het in een
andere vorm. Beide moeten
gevierd worden.
Nu onze school in Rome haar
deuren sluit, bedanken we de
generaties Maristen en leken die
daar het onderwijs dienden. En
toch gaat de bijdrage van Maristen
aan de zending van de kerk verder
met een nieuw begin, nu Sahagún
heropent, een nieuwe
pelgrimsroute wordt gestart en het
Apostolaat van het Gebed opnieuw
wordt gelanceerd in de provincie.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

GEBEDSINTENTIE
Omdat u onze
menselijkheid en onze
wereld met ons
deelde, danken wij u
Heer, voor de gave van
uw menswording. U
bent ons begin en ons
einde. We zetten uw
heilswerk voort voor
uw lof en glorie en de
vernieuwing van de
schepping waarin
we leven. Amen

I NSTITUTO S AN G IOVANNI E VANGELISTA
(ISGE), EINDEXAMENVIERING ,
R OME , 8 JUNI 2021

De middelbare school van de Maristen (ISGE)
opende haar deuren in 1949. Sindsdien heeft
de school in Rome onderwijs gegeven in de
geest van de Maristentraditie. Onlangs werd
afscheid genomen van de laatste groep
eindexamenleerlingen.
Pater Antonio Airò (It), gedelegeerde bij de
school namens de Maristen, sprak het gevoel
van dankbaarheid uit van de Paters Maristen
voor de kans die vele generaties Maristen
kregen om een bijdrage te leveren aan dit werk dat geïnspireerd is door
het evangelie en de Maristenwaarden: "We hebben onze passie, ons
inlevingsvermogen, onze overtuiging ten aanzien van deze zending, ten
dienste gesteld van de onderwijsgemeenschap." Hij bracht hulde aan die
geweldige leraren en leerlingen die daar hebben gewerkt en gestudeerd
en prees de toewijding en professionaliteit van professor Elena Schirano,
die de afgelopen 8 jaar als schooldirecteur heeft gediend.
In haar toespraak ter gelegenheid van de laatste viering vergeleek
professor Elena de benadering van onderwijs bij ISGE met het planten
van zaden. "De Paters Maristen leken een beetje op boeren, die de
grond voorbereiden (de tijd van onderscheiding), de zaden zaaien (de
tijd van vorming), wachten (de tijd van reflectie), hopen op goed weer
(de tijd van vertrouwen op God), hard werken (de tijd van activiteiten),
de vruchten binnenhalen (de tijd van oogst). En dan komt de tijd van
Dankzegging." Voor de teksten van deze presentaties en vele
waarderingsbrieven van leerlingen en medewerkers, zowel van vroeger
als van nu, klik op deze link van het Marist Education Blog (in het
Italiaans, Frans en Engels): https://bit.ly/EducationISGE.
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HET SAHAGÚN HOSTEL HEROPENT!
SAHAGUN, SPANJE

ONTWIKKELING VAN HET APOSTOLAAT
VAN HET GEBED IN DE EUROPESE PROVINCIE
Myles Moriarty SM (Eng) stierf op 20 februari 2020, 88
jaar oud, na een heel leven als Marist - lesgeven in
Engeland en vervolgens in Samoa, totdat een slechte
gezondheid hem dwong terug te keren naar
Engeland. Enkele jaren was hij rector van een
retraitehuis dat gerund werd door religieuzen.
Uiteindelijk keerde hij terug naar de communiteit van
Blackburn, zijn geboortestad, waar hij doorging met
pastoraat en begeleiding, de Mis vierde in een
plaatselijk klooster en individuele retraites verzorgde
voor enkele van zijn medebroeders. Hoewel hij zich
terugtrok uit de actieve bediening, was Myles er sterk
van overtuigd dat Maristen van zijn leeftijd moesten
blijven optrekken met medebroeders die werkzaam
zijn in het actieve pastoraat.
Hij stelde aan het Provinciaal Kapittel 2017 voor dat de
Provinciaal medebroeders zou kunnen benoemen om
door gebed en voorbede direct verbonden te zijn met
een pastorale activiteit van Maristen. Het Kapittel
aanvaardde het voorstel van dit Apostolaat van het
Gebed als onderdeel van het Werk van Maria. Bruggen
van gebed en solidariteit werden gebouwd in de hele
provincie
en
daarbuiten
in
de
bredere
Maristenwereld, zoals Jezus zijn discipelen twee aan
twee uitzendt (Lucas 10,1), met de bedoeling elkaar
tot zegen te zijn en te bemoedigen. Des Hanrahan
(Eng), coördinator van de bediening, schrijft: "Onze
dank gaat uit naar Maristen in Europa die een
benoeming in het apostolaat hebben aanvaard, als
partners in gebed, zodat het werk van Maria blijvend
wordt ondersteund door een constant netwerk van
gebed". Vrijwilligers voor een benoeming in dit
dienstwerk van gebed zijn welkom des.hanrahan@gmail.com.

De COVID-pandemie heeft een
verwoestende impact gehad op
ons allemaal in termen van verlies
van
dierbaren
en
de
vanzelfsprekendheden die ons
leven zinvol doen zijn. In Spanje
was de Camino de Santiago,
normaal gesproken vol met
pelgrims, zes maanden gesloten.
Omdat veel landen nu beginnen
met het versoepelen van
reisbeperkingen,
waaronder
Spanje, staan de deuren weer
open
om
pelgrims
te
verwelkomen.
De dingen zijn echter veranderd.
Angel Anton (Spa) van de
Maristen
communiteit
in
Sahagún: "Vanwege COVID-beperkingen is onze capaciteit
teruggebracht tot maximaal 29 personen per dag in plaats van
40. In mei verwelkomden we 140 pelgrims uit meer dan 30
landen, voornamelijk uit Europa. Dit is ongeveer 15% van
degenen die we in dezelfde maand in 2019 ontvingen. In juni
waren dat er tien.
Wij bieden pelgrims een kleinere versie aan van de activiteiten
die kenmerkend zijn voor ons hostel, een christelijk welkom - de
pelgrimskoffie, de mis en dezegen, en het gedeelde diner. Het is
niet meer dan logisch dat de gezondheidsbeperkingen van
invloed blijven op onze activiteiten. We hopen dat naarmate de
pandemiesituatie verbetert, we terugkeren naar het gewone,
waarnaar we in het hele leven zo verlangen."

"MARISTEN EN ONDERWIJS" WANDELING, 12 JUNI
De "Maristes en Education", groep in de Maristenschool in Bury-Rosaire, organiseerde
een korte pelgrimstocht naar plaatsen in het gebied die met elkaar verbonden zijn in
hun betekenis voor de Maristen. Agnès et Blandine, leden van deze Maristengroep,
schrijven: "We waren ongeveer met zijn dertigen die de bedoelingen van een
onderwijsgemeenschap in de geest van Maria ter harte gingen, terwijl we al wandelend
onze Maristenscholen met elkaar verbonden. We liepen langs het pad dat onze
campussen verbindt, over ons terrein, onze wegen en paden, van het Collège du
Rosaire in St Leu la Forêt, naar de middelbare school in Bury en uiteindelijk
naar Bury-Sup in Margency. We stopten voor gebed in het Maison St Joseph, de
plaats waar de Zusters Maristen de eerste school in de regio
Val d'Oise vestigden." Voor het volledige artikel in het
Frans klik hier: https://bit.ly/maristeduc

