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Προοίμιο
Πριν 150.000 χρόνια, χάρη στο έργο του Θεού Πατέρα, σε αυτή την
αφρικανική γη εμφανίστηκε το πρώτο ανθρώπινο ον, που κατά τη
διάρκεια της ιστορίας αναπτύχθηκε και πολλαπλασιάστηκε, τέθηκε
σε κίνηση και πορεύτηκε σε νέα εδάφη. Διέσχισε κοιλάδες,
ερήμους, βουνά και ωκεανούς. Με αυτόν τον τρόπο, έλαβε σάρκα
και οστά μια ποικιλόμορφη ανθρωπότητα και κατοικήθηκαν όλες οι
περιοχές του πλανήτη.

150.000 χρόνια αργότερα, το Πνεύμα του
Δημιουργού αποφάσισε να επιστρέψουν ορισμένοι
από αυτούς στην αφρικανική γη, για να εγκαινιάσουν
μια νέα αρχή. Αυτό το Πνεύμα μάς συγκάλεσε, ως
Μαριανούς του Champagnat, για να εορτάσουμε το
Δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή
Αποστολή στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα. Μας κάλεσε να
συναντηθούμε εκεί, άνθρωποι με διαφορετικές
κλήσεις (Αδελφοί και Λαϊκοί), που μιλούσαμε
διαφορετικές γλώσσες, ανήκαμε σε διαφορετικές
εθνότητες και πολιτισμούς, είχαμε διαφορετικές
ιστορίες και ηλικίες. Σε αυτή την αφρικανική γη
μπορέσαμε να παρατηρήσουμε με χαρά και ελπίδα το
νεανικό πνεύμα και τη ζωτικότητα των ανθρώπων που
ενσαρκώνουν το Μαριανό χάρισμα. Μας κινητοποιεί
και μας ενθαρρύνει η επιθυμία τους να
ανταποκριθούν με τρόπο ουσιαστικό στις προκλήσεις
που εκφράζονται στα πρόσωπα των αγοριών και των
κοριτσιών αυτής της όμορφης και φιλόξενης ηπείρου.
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι μπορέσαμε
να ζήσουμε ως γιορτή αυτό το Συνέδριο στην
αφρικανική ήπειρο, η οποία, επειδή χτυπήθηκε έντονα
σε αυτήν την περίοδο κρίσης, μας προκαλεί να
επανατοποθετήσουμε το κέντρο, διαμέσου του
οποίου θα εστιάσουμε στη ζωή και την αποστολή μας.
Αναγνωρίζουμε την κεντρική θέση του Ιησού
Χριστού στη ζωή μας και αισθανόμαστε ότι Εκείνος
μας απέστειλε, για να μεταδώσουμε το Ευαγγελικό
Μήνυμα και να γίνουμε απόστολοί Του. Απόδεχθήκαμε την πρόσκληση της Παναγίας: "Κάνετε ό,τι
σας πει" (κατά Ιωάννην 2: 5). Διαμέσου της Θεοτόκου,

ακούσαμε στις καρδιές μας την πρόσκληση να
συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του
Θεού, όπως έκανε Εκείνη, και να προσευχόμαστε με
δύναμη, προφέροντας τα προφητικά λόγια του
Μεγαλυνάριου. Όπως Εκείνη, επιθυμούμε να είμαστε
πάντοτε διαθέσιμοι μπροστά στις νέες καταστάσεις
που αναδύονται στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο
μας.

Όπως σε μια νέα Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα
έκανε τις καρδιές μας να φλέγονται και μας
παρακίνησε να ονειρευόμαστε νέους ορίζοντες, που θα
δώσουν μεγαλύτερη ζωτικότητα στο Μαριανό χάρισμα.
Μας έκανε να κινηθούμε στο ρυθμό των τυμπάνων της
Αφρικής και να πορευθούμε προς τους νέους
Montagne της εποχής μας. Σε αυτή την εποχή αλλαγής
των προτύπων, νιώσαμε έντονα την ανάγκη να
αλλάξουμε προοπτική και να δούμε τον κόσμο μέσα
από τα μάτια των φτωχών παιδιών, με το βλέμμα της
τρυφερότητας και της ευσπλαχνίας του Θεού. Επίσης,
γεννήθηκε ανάμεσά μας ένα βαθύ πνεύμα κοινωνίας,
που βλέπουμε να αντανακλάται σε δύο αφρικανικές
παροιμίες: «Αν θέλεις να προχωρήσεις γρήγορα,
πορεύσου μόνος σου· αν θέλεις να φτάσεις μακριά,
βάδισε μαζί με τους άλλους" και "Υπάρχω γιατί
υπάρχουμε" (UBUNTU). Αυτό το πνεύμα κοινωνίας έχει
μεταδοθεί σε όλο τον Μαριανό κόσμο. Το έχουμε
βιώσει μέσα από την εγγύτητα, την επικοινωνία και τις
προσευχές τόσων πολλών ανθρώπων που πορεύθηκαν
νοερά μαζί μας από τις κοινότητες προέλευσής τους.

Σε κοινωνία με τις τοπικές μας Εκκλησίες και με
όλη την παγκόσμια Εκκλησία, αντήχησαν με ιδιαίτερο
τρόπο στην καρδιά μας τα λόγια του Πάπα
Φραγκίσκου: «Κάθε Χριστιανός και κάθε κοινότητα θα
διακρίνει ποια είναι η πορεία που του ζητά ο Κύριος,
αλλά όλοι καλούμαστε να αποδεχθούμε αυτή την
κλήση: να βγούμε από την άνεσή μας και να
τολμήσουμε να πάμε σε όλες τις περιφέρειες που
έχουν ανάγκη από το φως του Ευαγγελίου.» (Evangelii
Gaudium – Η Χαρά του Ευαγγελίου, αρ. 20) «Εύχομαι
οι κοινότητες να προσπαθήσουν με όλες τις δυνάμεις
τους να διαθέσουν τα απαραίτητα μέσα, ώστε να
προχωρήσουν στο δρόμο της ποιμαντικής και
αποστολικής μεταστροφής, που δεν μπορεί να
αφήσει τα πράγματα στην τωρινή τους κατάσταση.
Σήμερα, δεν μας αρκεί μια “απλή διαχείριση”.

Ας συγκροτηθούμε σε όλες τις περιοχές της γης, σε μια
κατάσταση “διαρκούς ιεραποστολής”.»
(Evangelii Gaudium – Η Χαρά του Ευαγγελίου, αρ. 25)
Λίγο πριν εορτάσουμε τα διακόσια χρόνια του
Μαριανού Τάγματος, έχουμε οραματιστεί μαζί μια νέα
ιστορία, της οποίας χαρακτηριστικά είναι η προφητεία, το
μυστηριακό χάρισμα και η κοινωνία· σε αυτά
αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο και μας αναγνωρίζουν ως
Μαριανούς συνεχιστές του Μαρκελλίνου Champagnat.
Δρέποντας τους καρπούς της κληρονομιάς του Πρώτου
Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Μαριανή Αποστολή, που
πραγματοποιήθηκε στο Mendes (Βραζιλία), κληθήκαμε να
είμαστε Νέοι Μαριανοί σε Αποστολή και προσπαθήσαμε
να διερευνήσουμε τις νέες εκφράσεις του Μαριανού
χαρίσματος στο κατώφλι της τρίτης εκατονταετίας.

ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι να αναγνωρίζονται οι Μαριανοί,
συνεχιστές του Μαρκελλίνου Champagnat, ως ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΙ, γιατί:

- Μεταμορφωμένοι από το Θεό, με τη βοήθεια
του Αγίου Πνεύματος, μεταδίδουμε το
Ευαγγελικό Μήνυμα.
- Αποτελούμαστε από πρόσωπα και κοινότητες
που προσεύχονται, που αναπτύσσουν τον
ανθρώπινο χαρακτήρα τους και αποκαλύπτουν
το πρόσωπο του Θεού.
- Αφιερώνουμε ποιοτικό χρόνο και προνομιακό
χώρο, προκειμένου να εμβαθύνουμε στο
«είναι» μας (στην ύπαρξή μας), που δίνει νόημα
στις πράξεις μας.

- Καθοδηγούμε και συμμετέχουμε σε διαδικασίες
που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της εσωτερικότητας, της πνευματικότητας και της
προσευχής.
- Καθιστούμε ορατό το Μαριανό πρόσωπο της
Εκκλησίας.

Όραμά μας είναι να αναγνωρίζονται οι Μαριανοί,
συνεχιστές του Μαρκελλίνου Champagnat, ως ΠΡΟΦΗΤΕΣ, γιατί:
- Έχουμε αφήσει πίσω τις ανέσεις μας και είμαστε
συνεχώς έτοιμοι για αναχώρηση προς τις περιφέρειες του κόσμου μας, καθώς παρακινούμαστε να
διακηρύξουμε και να οικοδομήσουμε τη Βασιλεία
του Θεού.
- Αναχωρούμε αποφασιστικά, για να συναντήσουμε
τους νέους Montagne και είμαστε παρόντες ανάμεσά
τους με τρόπο ουσιαστικό.

- Ενθαρρύνουμε την προώθηση των δικαιωμάτων των
παιδιών και των νέων και υπερασπιζόμαστε δημόσια
τα δικαιώματά τους σε πολιτικούς και κοινωνικούς
φορείς, στους οποίους μελετώνται τα θέματα αυτά και
λαμβάνονται αποφάσεις.

- Στη ζωή μας τηρούμε μια στάση αποστολικής
διαθεσιμότητας, αναζητώντας νέους τρόπους
παρουσίας στις περιφέρειες, οι οποίες εντοπίζονται
σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές.
- Με θάρρος και αποφασιστικότητα, φροντίζουμε
ώστε τα εκπαιδευτικά μας έργα (σχολεία,
πανεπιστήμια, κοινωνικά κέντρα,…) να είναι
προνομιακοί χώροι για τη μετάδοση του
Ευαγγελικού Μηνύματος, οι οποίοι προωθούν μια
εκπαίδευση που δεν αποκλείει κανέναν και
βασίζεται στο κριτικό πνεύμα, στη δέσμευση, στη
συμπόνια
και
στη
μεταμόρφωση
της
πραγματικότητας που επικρατεί.
- Στηρίζουμε τα πρόσωπα και τις διαδικασίες της
Μαριανής Ποιμαντικής των Νέων, από όπου θα
αναδυθούν οι προφήτες και εκείνοι που θα
μεταδώσουν το Ευαγγελικό Μήνυμα στην εποχή
μας.

Όραμά μας είναι να αναγνωρίζονται οι Μαριανοί,
συνεχιστές του Μαρκελλίνου Champagnat, ως πρόσωπα που ζουν σε ΚΟΙΝΩΝΙΑ, γιατί:
- Έχουμε απαντήσει στο κάλεσμα του Ιησού Χριστού
να ζήσουμε το Ευαγγέλιο με τον τρόπο της
Παναγίας.
- Συγκροτούμε μια χαρισματική οικογένεια,
διαμορφωμένη από νέους και διαφορετικούς
τρόπους κοινοτικής έκφρασης.
- Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες και δομές
καθοδήγησης των Μαριανών κλήσεων, που έχουν
οδηγήσει σε νέες μορφές δέσμευσης και
συμμετοχής στο Μαριανό χάρισμα.

- Έχουμε δημιουργήσει νέες δομές, που
ενθαρρύνουν με τρόπο αποτελεσματικό τη
συμμετοχή, τη συνυπευθυνότητα και τη λήψη
αποφάσεων.
- Υπάρχουν δίκτυα κοινοτήτων σε επίπεδο διεθνές,
διαπολιτισμικό, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας
μεταξύ διαφόρων Μοναχικών Ταγμάτων, τα οποία
διακρίνονται για τη διαθεσιμότητα και τo
αποστολικό πνεύμα τους.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Σε αυτή την πορεία που πρόκειται να διανύσουμε κατά τις επόμενες δεκαετίες,
έχουμε αντιληφθεί τις ακόλουθες ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, που μπορούν να είναι πολύ
σημαντικές, και έχουμε θέσει ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, στις οποίες καλούμαστε να
απαντήσουμε σε επίπεδο τοπικό, επαρχιακό και διεθνές:

- Να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες διαδικασίες,
για να ενθαρρύνουμε και να καθοδηγήσουμε την
κλήση και την πορεία όλων των Μαριανών σε
επίπεδο προσωπικό και κοινοτικό.

προσέγγιση με τα παιδιά και τους νέους; Τι σημαίνει,
σε επίπεδο δομών, να λειτουργούμε ως διεθνές
Τάγμα; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε δομές που
καλλιεργούν μια συνεχή διαθεσιμότητα στην
αποστολή;

Πώς αντιλαμβανόμαστε τη Μαριανή κλήση; Σε ποιες
εκφράσεις και σε ποιες κοινοτικές μορφές
αναγνωρίζουμε τη ζωτικότητα της Μαριανής κλήσης;
Ποια νέα στοιχεία πρέπει να ενσωματώσουμε στις
Μαριανές κοινότητες, για να ενισχύσουμε τη
ζωτικότητά τους; Ποιες μορφές καθοδήγησης είναι
απαραίτητες; Πώς εμβαθύνουμε στο πνεύμα της
κοινωνίας;

- Να κατανικήσουμε τους φόβους και τους
δισταγμούς, για να αναχωρήσουμε προς τις
περιφέρειες και για να προωθήσουμε και να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των παιδιών και
των νέων.

- Να καλλιεργήσουμε τη διάσταση της
περισυλλογής και της εσωτερικότητας που στηρίζει
τη ζωή και την αποστολή και τρέφεται από αυτές.
Ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό, ο οποίος μας
αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού από τη
Ναζαρέτ; Πώς αποκαλύπτουμε στους άλλους τον Θεό
σε επίπεδο προσωπικό, κοινοτικό και θεσμικό; Ποια
χαρακτηριστικά της Παναγίας καλούμαστε να
ενσαρκώσουμε σήμερα; Πώς να μεταδώσουμε το
μήνυμα του Ευαγγελίου εμπνευσμένοι από το Άγιο
Πνεύμα; Ποια πορεία πρέπει να διανύσουμε, για να
αναπτύξουμε μέσα μας τη διάσταση της
περισυλλογής και της εσωτερικότητας; Πώς
μπορούμε να προωθήσουμε μια πνευματικότητα που
να λαμβάνει υπ’ όψιν της τη Δημιουργία του Θεού;

- Να ξαναδημιουργήσουμε τις δομές που
χρειαζόμαστε, για να ενισχύσουμε τη ζωτικότητα
του Μαριανού χαρίσματος.

Τι πρέπει να αλλάξουμε για να κάνουμε μια νέα αρχή;
Ποιες στρατηγικές, διαδικασίες ή δομές μπορούν να
ενισχύσουν σχέσεις κοινωνίας; Τι είδους δομές
χρειαζόμαστε, για να στηρίξουμε τη Μαριανή ζωή
και αποστολή, ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη

Πώς να συναντήσουμε τους Montagne, που σήμερα
μας καλούν να αναχωρήσουμε γρήγορα για τις
περιφέρειες της φτώχειας και του αποκλεισμού; Πώς
να κάνουμε κατανοητό ότι είναι δικαίωμα των παιδιών
και των νέων να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και το
Ευαγγέλιό Του; Πώς να μετατρέψουμε τα εκπαιδευτικά
μας έργα σε χώρους, όπου διασφαλίζονται τα
δικαιώματα των παιδιών και των νέων; Σε ποια σχέδια
και προγράμματα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα,
για να δεσμευτούμε στη μεταμόρφωση της κοινωνίας;
Πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του
παιδιού στους κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς;

- Να καλλιεργήσουμε διαδικασίες αλληλεπίδρασης
(διεθνής χαρακτήρας – διαπολιτισμικότητα –
διαθρησκευτικότητα – συνεργασία μεταξύ Ταγμάτων
– συνεργασία μεταξύ Εκκλησιών), που ενισχύουν τη
Μαριανή Αποστολή σε νέα περιβάλλοντα.

Πώς να καλλιεργήσουμε μια σταθερή διαθεσιμότητα
στην αποστολή; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τη
διαφορετικότητα ως ευκαιρία ανάπτυξης; Πώς
μπορούμε να εμπλουτίσουμε ο ένας τον άλλο; Ποια
δίκτυα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την
ανάπτυξη διαδικασιών αλληλεπίδρασης;

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ/ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)
Με ελπίδα και χαρά, έχουμε επίσης αναγνωρίσει τις ακόλουθες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,
που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε τη ζωτικότητα του Μαριανού
χαρίσματος και της Μαριανής αποστολής:

Οι χιλιάδες παιδιών και νέων, στους οποίους
προσφέρουμε υπηρεσία κατά την αποστολή μας.
Όλα τα πρόσωπα που ήδη συμμετέχουν στη
Μαριανή ζωή και αποστολή.
Η αποτελεσματικότητα και η ελκυστικότητα του
Μαριανού χαρίσματος, που αποτελεί έκφραση
της Εκκλησίας της εποχής μας.
Η εξέλιξη των διαδικασιών ανάπτυξης και
καθοδήγησης των νέων Μαριανών κλήσεων.

Το χάρισμα του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat,
που εκφράζεται με νέους τρόπους ζωής, κυρίως
στους Μαριανούς λαϊκούς.
Η δίψα για πνευματικότητα και η αναζήτηση
νοήματος στον σύγχρονο κόσμο.
Η εμπειρία του Μαριανού χαρίσματος μέσα από
την οπτική των γυναικών, η οποία εντάσσει στη
ζωή μας Μαριανά στοιχεία, όπως είναι η
υπομονή, η μητρική τρυφερότητα, η ευαισθησία
απέναντι στους «πιο αδύναμους», η προσοχή στις
λεπτομέρειες και η διαίσθηση.

Η δύναμη και η ευαισθησία που αναγνωρίζουμε
στους νέους και στις δράσεις της Μαριανής
Ποιμαντικής των Νέων.
Χάρη σε αυτούς ανακαλύπτουμε ότι η αλλαγή είναι
εφικτή, ενώ στα πρόσωπά τους βλέπουμε εκείνους
που θα μεταδώσουν το Ευαγγελικό Μήνυμα στο
μέλλον.
Η δυναμική των Μαριανών σχολείων και έργων,
που υπάρχουν στις πέντε ηπείρους. Όλη η
συσσωρευμένη πείρα και γνώση, η αξία και ο
επίκαιρος χαρακτήρας της Μαριανής εκπαιδευτικής
παράδοσης, που αποσκοπεί στη μετάδοση των
Ευαγγελικών αξιών.
Η δέσμευση πολλών Μαριανών, οι οποίοι
εργάζονται με παιδιά και νέους που βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση ή ζουν σε συνθήκες
αποκλεισμού.
Η υποστήριξη και οι πόροι που υπάρχουν ήδη σε
επίπεδο τοπικό, επαρχιακό και διεθνές.
Οι οργανισμοί και τα δίκτυα αλληλεγγύης και
εθελοντισμού, που λειτουργούν στο πλαίσιο του
Τάγματος, ως απάντηση σε εκείνους που είναι ο
λόγος και η αιτία της αποστολής μας: στους
Montagne του σήμερα.
Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αυτό που απομένει σε εμάς είναι ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό, που μας δώρισε
αυτή την εμπειρία της συνάντησης και της κοινωνίας κατά το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή. Η
Παναγία μάς συντρόφευσε στην πορεία μας και καθοδήγησε τα βήματά μας. Από εδώ και στο εξής ελπίζουμε να
είμαστε, με τη ζωή και τη μαρτυρία μας, «σαν τις φωτιές που γεμίζουν τη ζωή με τόσο πάθος, ώστε να μην
μπορούμε να τις κοιτάξουμε χωρίς να θαμπωθούμε και όποιος τις πλησιάσει φλέγεται» (Eduardo Galeano).

Πόσο όμορφη και καλή είναι η πορεία που μας απομένει να διανύσουμε!
Οι αδελφοί και οι αδελφές σας, Νέοι Μαριανοί σε Αποστολή!
Ναϊρόμπι – Κένυα – Αφρική, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΗΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, συμβαίνει, από καιρό σε καιρό, να νιώθουμε ιδιαίτερα τυχεροί και ευτυχείς
χάρη σε διάφορες μοναδικές και εξαιρετικές εμπειρίες που ζούμε ή έχουμε βιώσει.
Συγχρόνως, συνειδητοποιούμε ότι αυτές οι εμπειρίες επισύρουν βαριά ευθύνη, καθώς δεν πρέπει να
περιορισθούν σε μια ατομική χρήση, αλλά θα έπρεπε να μεταδίδονται σαν το Άγιο Φως στην ψυχή άλλων
ανθρώπων. Αυτός είναι ο καρπός των πρώτων μου σκέψεων μετά την ενεργητική δεκαπενθήμερη συμμετοχή
μου στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή. Ένα σημαντικό γεγονός της ζωής μας δεν το ζούμε
αποκλειστικά και μόνον τη στιγμή που συμβαίνει, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το ξαναζήσουμε κάθε
φορά που το φέρνουμε στη σκέψη μας, όταν προσπαθούμε να το κρίνουμε, να το συγκρίνουμε και να
εξαγάγουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτό το Συνέδριο υπήρξε για μένα σαν ένα σπόρος που φυτεύτηκε σε
γόνιμο έδαφος. Και τώρα έχει έλθει η στιγμή να φροντίσουμε αυτό τον σπόρο: πρέπει να τον ποτίσουμε για να
αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να φέρει καρπούς. Κάθε πράγμα, στην εποχή του, χρειάζεται να ωριμάσει. Τώρα
είναι η στιγμή όπου οι προβληματισμοί, οι εμπειρίες, οι λόγοι, οι εικόνες δουλεύονται μέσα στο μυαλό όλων
όσοι συμμετείχαν.

Κάποιος θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα γιατί θεωρώ μοναδική αυτή την εμπειρία. Η απάντηση είναι απλή
και σαφής: το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο ήταν ένα γεγονός στο οποίο πήραν μέρος ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων από τις τέσσερεις γωνιές του κόσμου και ο καθένας έφερε στις αποσκευές του τη δική του
νοοτροπία, το δικό του τρόπο ζωής, τη δική του κουλτούρα, τις δικές του ρίζες. Ωστόσο, όλοι έβλεπαν μέσα από
το Μαριανό πρίσμα, όλοι ένιωσαν αυτή την αίσθηση της συμμετοχής στην ίδια κοινότητα χριστιανών, Μαριανών
με κοινά οράματα και στόχους. Η ιδιαιτερότητα αυτού του γεγονότος συνίσταται στο ότι δεν μπορεί να
οργανώνεται τακτικά και γι’ αυτό το λόγο ο κάθε συμμετέχων φάνηκε ευπροσήγορος, με ορθάνοιχτα τα μάτια
και τα αυτιά, έτοιμος να απορροφήσει το καθετί σαν σφουγγάρι.

Το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή έχει πολλά να προσφέρει στη ζωή και στην εξέλιξη του
Τάγματος, όπως είναι:
1. Η ανανέωση και το άνοιγμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που διακρίνει τον χριστιανό και, κατά συνέπεια, και
το Μαριανό πνεύμα είναι ο οικουμενικός του χαρακτήρας.
2. Η κριτική καθώς και η αυτοκριτική.
3. Η επισήμανση των προβλημάτων και η προσπάθεια επίλυσής τους.
4. Η επιστροφή στις πηγές του Μαρκελλίνου Champagnat, για να συνειδητοποιήσει εκ νέου τις ρίζες.
5. Το θάρρος να διακινδυνεύει και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
6. Η αίσθηση σε κάθε Μαριανό ότι δεν είναι μόνος αλλά ότι αποτελεί μέλος μιας μεγάλης οικογένειας, ενός
δικτύου με διεθνές εύρος και με μια παγκόσμια αξία.
7. Η νέα ζωτικότητα της διαθεσιμότητας.
8. Η προώθηση της ανάπτυξης του εσωτερικού κόσμου και της πνευματικότητας κάθε Μαριανού μέσα από
τον διάλογο, την κοινοτική ζωή και το μοίρασμα των εμπειριών.
9. Η πραγματικότητα της περιοχής (Επαρχίας).
10. Η συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας.
11. Η αρμονική σχέση ανάμεσα σε Αδελφούς και Λαϊκούς (η Μαριανή αποστολή μοιάζει με χρυσό τάλαντο,
του οποίου στη μια πλευρά είναι οι Αδελφοί και στην άλλη οι Λαϊκοί. Καμιά πλευρά δεν έχει μεγαλύτερη αξία
από την άλλη και καμιά πλευρά δεν μπορεί να χωριστεί από την άλλη).
12. Η αναγνώριση ότι έχουμε όλοι μας ανάγκη από επιμόρφωση, ότι κανένας δεν έχει την απόλυτη γνώση,
όποια κι αν είναι η ηλικία του ή η αρμοδιότητά του.
13. Ο ανασχηματισμός και η ανανέωση της Μαριανής Κοινότητας, που αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής
ζωής.
14. Ο εντοπισμός και η συγκέντρωση των ζωντανών παραδειγμάτων και των ουσιωδών μαρτυριών της
Μαριανής αποστολής.
15. Ο εντοπισμός επίσης των «Montagne» των ημερών μας.
16. Το Μαριανό έργο είναι προικισμένο με παρελθόν, παρόν και μέλλον, διότι πρόκειται για μια αιώνια
πραγματικότητα (αλήθεια), για μια μαρτυρία αγάπης προς τον άλλον, για το έργο του Θεού.

Εάν ο Μαρκελλίνος Champagnat αποτελεί ένα φάρο για τη νεολαία, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του.
«Πάλι λοιπόν μίλησε προς αυτούς ο Ιησούς με αυτά τα λόγια: Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με
ακολουθεί πιστά δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής» (κατά Ιωάννην 8, 12).
Νίκος Νούλας

