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RAAD VAN DE SOCIËTEIT 2022
Veel deelnemers aan de onlangs
gehouden Raad van de Sociëteit in het
Generalaat in Rome noemden twee
kenmerken van deze bijeenkomst.
Allereerst heerste er zeer grote harmonie
en verbondenheid onder de
medebroeders. Verschillende opvattingen
over belangrijke vraagstukken, zoals de
vorm van de missionaire strategie van de
Sociëteit voor de toekomst, verstoorden
de broederlijke sfeer niet. Deze sfeer van broederlijkheid was zeker deels te
danken aan een tweede kenmerk van CS2022: haar devotie, waarbij iedere
werkdag werd begonnen met een gezamenlijk uur van aanbidding.
Een verrassende ontwikkeling was een initiatief van de voornaamste oversten van
Afrika, Canada en Europa: een samenwerking tussen deze regio’s, voortbouwend
op een reeds bestaande geschiedenis van
samen werken. Zie deze ruimte.
Een hoogtepunt was het samen bijwonen
van een vroegmis in een van de
grotkapellen van de Sint Pieter en een
bezoek aan wat vermoedelijk de plek is
van het graf van de heilige Petrus onder de
Basiliek.

GROETEN
UIT PARIJS!
Na de groeten uit het noorden van
Engeland en uit Rome in de laatste
twee EuroInfo’s, ten slotte
‘Groeten uit Parijs’. Na veel
vergaderingen via Zoom, kwam de
Provinciale Raad eindelijk weer
fysiek bij elkaar hier in
Montparnasse.
Zoals te zien is op een van de
foto’s in dit nummer, vond deze
bijeenkomst plaats in de
vergaderzaal die onlangs is
uitgerust met een prachtig
scherm.

EEN UUR VAN AANBIDDING
Sommigen van u zullen zich de opmerkingen herinneren van de Algemeen Overste
in een recent nummer van het SM Bulletin over zijn bezoek aan onze communiteit
in Noorwegen. Hij schreef hoe de plaatselijke bisschop in Oslo vertelde dat ze
hadden geleden onder een langdurig gebrek aan roepingen. Dit was echter
veranderd.
Volgens de bisschop kwam dit omdat ze een wekelijks uur aanbidding van het
Heilig Sacrament voor roepingen hadden geïntroduceerd, en iedere week werd er
in iedere parochie een mis met deze intentie gelezen. John Larsen adviseerde dit
voor de Sociëteit in haar geheel. Tijdens de laatste bijeenkomst van de Raad van
de Sociëteit herhaalde hij deze uitnodiging. Tijdens onze laatste vergadering in
Parijs hebben we besloten dit advies op te volgen.
Daarom zou ik elke communiteit in de provincie
willen verzoeken om iedere week een gezamenlijk
uur van gebed voor het Heilig Sacrament te
organiseren voor roepingen voor de Sociëteit van
Maria, en af te spreken dat er iedere week een mis
wordt gelezen met deze intentie.
Laten we hopen dat wat er in Oslo is gebeurd ook
bij ons gaat gebeuren!

De wereld is veranderd nu Covid
langzaam verdwijnt, en Zoom is
deel van ons leven geworden. Wij
merkten echter dat, ook al is
Zoom goed, elkaar van gezicht tot
gezicht ontmoeten iets heeft dat
niet te vervangen is.
Kevin Duffy, S.M.

Gebedsintentie voor
de maand:

ROEPINGEN voor de
Sociëteit van Maria
in Europa

THORPE CUP
Op woensdag 12 en donderdag 13 Oktober streden
teams van tien middelbare maristenscholen in Europa
om de Thorpe Cup. Het toernooi vond plaats in Ste Marie
Lyon LA VERPILLIERE.
Duizend maal dank aan Jean Baptiste Frondas de
directeur van La Verpillière en aan David Venet, hoofd
sport, zonder wie dit toernooi niet mogelijk zou zijn
geweest. Hun aanbod om gastheer te zijn van dit
toernooi was bijzonder genereus en de faciliteiten in de
school waren uitstekend. Alle deelnemers werden warm
onthaald door de scholengemeenschap. De maristen
geest is een geleefde realiteit.

GESCHIEDENIS VAN DE THORPE CUP
Mr Thorpe was een zakenman in
Hull, Engeland, die twee zonen
had die op de middelbare school
van de maristen in Hull zaten.
Toen de maristenscholen van Hull
en Middlesborough een
voetbalwedstrijd organiseerden,
sponsorde Mr Thorpe de cup. De
eerste wedstrijd vond plaats in
1947. Interessant feit: pater Tom
Goonan s.m. (87, thans in Wells,
Engeland) speelde in de eerste
wedstrijd. Kort daarna ging St
Mary’s Blackburn meedoen.
De scholen van maristen in Hull en Middlesborough
werden in de jaren 90 van de vorige eeuw overgedragen
aan het bisschoppelijk bestuur. Vervolgens streden St
Mary’s Blackburn en Chanel College Dublin om de cup.
De laatste wedstrijd was in 2016. Chanel heeft
gewonnen.

TOERNOOI
Op de eerste avond reisden alle deelnemers naar La
Neylière om wat tijd door te brengen in dit prachtige
monumentale oude huis van de paters maristen, en de
rustplaats van de stichter Jean Claude Colin.
We besloten de avond met een quiz met gemengde
teams van de scholen. Het was een levendige
bedoening.

Voor de wedstrijd
overhandigde de
aanvoerder van Chanel,
Scott Ryan, samen met
Philip Ardiff van Chanel
de cup aan de gastheren
van het toernooi,
aanvoerder Jules
Breuraert en David
Venet van La Verpillière.

Om demografische redenen sloot St Mary’s Blackburn
haar deuren in juni 2022. De
Cup heeft nu als nieuwe bestemming een
voetbaltoernooi voor het netwerk van middelbare
maristenscholen in Europa.
Het eerste toernooi vond plaats in Ste Marie Lyon La
Verpillière in oktober 2022 met 10 middelbare scholen.
Het toernooi verliep in een heel goede sfeer en veel
spelers ontvingen een prijs. De halve finales werden
gespeeld tussen SML St Paul en SML La Verp, en tussen
SML Meyzieu en CUS Dublin.
In de finale won het team van La Verpillière de trofee in
extra tijd (3-2), een overwinning op het nippertje na een
wedstrijd die gelijk opging. Beide teams, die voor meer
dan 300 scholieren speelden, waren duidelijk in een
goede stemming en er heerste een prima teamgeest.

Namens de paters maristen in Europa overhandigde Fr.
Roger Lordong SM de Thorpe Cup aan Jules Breuraert,
aanvoerder van het winnende team van La Verpillière.
Eindklassement:
1 SML La Verpillière
2 SML Meyzieu
3 SML St Paul
4 CUS
5 Chanel
6 Bury - Rosaire
7 Dundalk
8 Fénelon
9 La Cordeille
10 Riom

TOT ZIENS ALLEMAAL
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MEYZIEU LYON IN 2024
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