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“

Paus Franciscus herinnert ons eraan dat vreugde het
kenmerk is van broederlijke genegenheid en
verbondenheid. De Europese provincie heeft
besloten het komend jaar te focussen op
communiteitsleven. Gedurende dit jaar wil de
provincie de vreugde van het broederlijk samenzijn
vieren. Daardoor proberen we te ontdekken dat
anderen liefhebben, zorg voor anderen, solidariteit
met hen die lijden en de gebeden van anderen een
geschenk zijn van de Geest. Er zijn een aantal
activiteiten: (1) een speciaal Jaar Boek (“Livre
d’Or”) zal van communiteit naar communiteit gaan,
en de confraters kunnen daarin hun vreugde
beschrijven van het broederlijk samenzijn – citaten,
overdenkingen,gebeden, gedichten, foto’s enz., (2)
een bijzondere afbeelding geschilderd door een
Italiaanse confrater, Gianni Colosio, dient als kaft
van het gouden boek, (3) vier brochures met
overdenkingen door François Drouilly en Bernard Thomasset die individueel of in
de communiteit gebruikt kunnen worden, (4) pelgrimstochten, (5) bijeenkomsten
van confraters met dezelfde interesses, en tenslotte (6) een communiteit bezoeken.
Het is een ambitieus aantal activiteiten, die naar we hopen, er toe zullen bijdragen
vreugde te vinden in het samen zijn met onze confraters en aldus trouw te zijn aan
onze roeping een “gemeenschap te worden voor onze zending” (Constituties,
hoofdstuk 3). Een confrater schrijft over dit project:
”Voor ons, Maristen, leiden de woorden van Maria
ons op onze tocht naar het Koninkrijk van God,
‘Mijn geest verheugt zich in God mijn
Redder’ (Lk.1:47). Wij verheugen ons over de vele
gaven die Christus ons geeft. In het bijzonder
verheugen wij ons over onze broeders en zuster,
mannen en vrouwen die aan de oproep gehoor
gaven om te dienen en lief te hebben. Vaak zien we
communiteitsleven niet als een gift maar zien we
alleen onze gebreken. Nu is de gelegenheid om mijn
confrater in de ogen te kijken en solidair met hem te
zijn in zijn vreugde en verdriet. De communiteit
wordt verbondenheid”.

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 PARIJS!
Nu we aan het einde van
2018 komen, horen we
over het project in de
provincie om te focussen
op het communiteitsleven.
De afgelopen maanden is
de solidariteitscommissie
doorgegaan met het
bezoeken van projecten.
Twee confraters berichten
daarover.
Die bezoeken zijn bedoeld
om mensen die betrokken
zijn bij projecten van
solidariteit of sociale
rechtvaardigheid te
ondersteunen en
bovendien een netwerk op
te bouwen met andere
Maristen die hierbij
betrokken zijn.
Wij danken u voor uw
aanmoedigingen en
ondersteuning in 2018
en wij wensen al onze
lezers een gezegend en
gelukkig 2019.
Francisco Chauvet en
Martin McAnaney

BEZOEK VAN DE SOLIDARITEITSCOMMISSIE AAN DE COMMUNITEIT VAN
DONORE AVENUE, DUBLIN, IERLAND, 31 OKTOBER-4 NOVEMBER, 2018
David Corrigan (Ier) schrijft: “Ivan Vodopivec (Eng) van de solidariteitscommissie bezocht ons in oktober.
Onze parochie van de H. Theresia ligt in een bijstandswijk van de stad Dublin. Het kan een moeilijke plaats zijn
om te wonen en te werken: drugsverslaafdheid, armoede, werkeloosheid,, geweld en agressie raken iedereen.
Als Maristen bieden wij steun aan elkaar en proberen getuigen te zijn ook voor de plaatselijke gemeenschap.
We proberen solidair te zijn met mensen en gemeenschappen waar wij mee leven en die iedere dag de uitdaging
moeten aangaan om ten volle te leven, in Ierland of elders. Leven in de Donore Avenue buurt,
gemarginaliseerd en achtergesteld, is een spiegelbeeld van de positie van de Katholieke Kerk en van de priesters
in Ierland. Men heeft de indruk dat de Kerk naar de zijkant wordt gedrukt. De Kerk is één groep van velen in
wat het “Nieuwe Ierland” wordt genoemd.
Het heeft niet langer een belangrijke plaats.
Welke nieuwe kansen biedt deze nieuwe
situatie voor onze pastoraat betreffende
solidariteit en rechtvaardigheid? Zou het
ons uitnodigen om meer samen te werken
met de bestaande structuren?” Zie voor de
volledige tekst: (bit.ly/2Tk0fWQ)

BEZOEK VAN DE SOLIDARITEITSCOMMISSIE
AAN DE COMMUNITEIT VAN COSLADA,
SPANJE, 21-22 NOVEMBER 2018
De Maristen zijn verantwoordelijk voor de parochie ‘San Pablo Apóstol’ in
Coslada. Het is een buitenwijk van Madrid, dicht bij de voornaamste
luchthaven van Madrid. De afgelopen 40 jaar is er weinig ontwikkeling
geweest en het grootste gedeelte van de parochianen stamt uit
immigrantenfamilies, de meesten uit Latijns Amerika, maar ook uit Roemenië.
In 2007 werd hier een zeer belangrijk ziekenhuis gebouwd. Jean-Bernard Jolly
(Fr) en Giovanni Danesin (It), leden van de solidariteitscommissie, schrijven:
“we bezochten het Henares ziekenhuis met Ángel Antón (Sp) die daar
aalmoezenier is. Het ziekenhuis heeft 1000 mensen personeel en kan 200
patiënten opnemen. We bezochten de vele gebouwen, spraken met enkele
kankerpatiënten en ook met verplegers en vrijwilligers. Ángel is 4 dagen in de
week aanwezig en viert dagelijks de Eucharistie in de kapel. Patiënten en
familieleden kunnen een beroep op hem doen. Hij wordt hierbij geholpen
door Luis, een diaken. Pastoraal werk in het Henares ziekenhuis is, nu Spanje
een geseculariseerd land is geworden, een missionaire taak die Gods
barmhartigheid laat zien door de aanwezigheid van de Kerk. Een actieve
groep van Caritas zorgt voor migranten en hun families. Tevens zorgt die
groep voor mensen in nood, en voorziet hen van voedsel en kleren. Eén keer
per maand wordt de opbrengst van de zondagscollecte gegeven aan de
Caritas. Deze geloofsgemeenschap neemt haar missionaire taak zeer serieus”.
Zie voor de volledige tekst: (bit.ly/2SqTwub)
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GEBEDSINTENTIE
Maria, Moeder van Jezus, steun ons
als wij tot de Geest bidden, die een
communiteit in leven kan roepen
die de vreugde van het evangelie
uitstraalt: Kom heilige Geest, maak
het ons mogelijk nieuwe leerlingen
aan te trekken, naar het voorbeeld
van de eerste christengemeenschap,
“en ze wijdden zich trouw aan het
onderwijs, dat de apostelen gaven,
en aan de onderlinge gemeenschap,
het breken van het brood en het
gebed” (Handelingen 2,42).
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