
 

Tisztelt Piarista Közösségvezetők! 

1721. március 7-én, 300 éve hozta létre a Generális atya a Piarista Rend Magyar Tartományát. Ideje van 

annak, hogy többféle módon, méltóképpen megemlékezzünk erről a jelentős történelmi évfordulóról; 
nemcsak a múlt dicsőségén eltűnődve és történelmünk tanulságain elgondolkodva, de a jelenünk 

gazdagságát is áttekintve. Tartományunk egyik legfontosabb ismertetőjele, hogy a múltban és a jelenben is 
sok-sok embert fogott össze közösségekbe, biztosítva a megfelelő közeget a növekedésre a hitben és a 

tudományokban. Ezeket a tanulóközösségeket is ünnepeljük a 300 éves évforduló kapcsán. 

Szeretnénk összegyűjteni, és magunk és mások számára egy helyen bemutatni a tartományban működő 

közösségeinket (pl. KM csoportok, koordinátorok, cserkészek, tanári karok, osztályok, óvodai csoportok, 
rendházak, imacsoportok, hittancsoportok, öregdiák közösségek vagy bárkik, akik úgy érzik a kalazanciusi 

karizma, a piarista lelkiség egy élő közösséggé teszi őket). Jó lenne ezt a valóságban megtenni, de a jelenlegi 
helyzetben ez nem lehetséges, így arra jutottunk: egy virtuális közeget hozunk létre. Ehhez szükség van 
minden közösségből egy jelre, egy üzenetre, amivel e piarista közösségek kifejezik önmagukat és azt, hogy 

Kalazanci Szent József családjába tartoznak. Keressétek a választ erre a kérdésre: mit kívántok megmutatni 
Kalazanci Szent Józsefnek magatokból, mit jelent nektek, hogy piarista közösség vagytok és vagyunk? Lehet 

ez a jel egy rövid videó, egy rajz vagy több rajz montázsa, egy rövid írás, de lehet egy fénykép is, vagy 
bármilyen kreatív alkotás a közösségről, amelyen keresztül kifejezzük önmagunkat és a piarista családhoz 

tartozásunkat. 

A tartomány születésnapján, március 7-én egy honlapon jelentetjük meg az összes elkészült anyagot, ezért 

2021. február 28-ig meg kell érkezniük a szerkesztőkhöz. 

Mivel emailben nehéz nagyobb méretű anyagokat küldeni, ezért egy beküldő oldalt hoztunk létre: 

https://300.piarista.hu/egyutt 

Itt néhány adat megadását (kapcsolattartási cím, milyen csoportról van szó, honnan külditek az anyagotokat) 

kérjük, és itt van lehetőség az elkészült bemutatkozás feltöltésére. A beküldendő anyag formátumát és 
méretét is a beküldő oldalon találhatjátok. 

Ha bármilyen kérdésetek merül fel akkor a 300@piarista.hu email címen tudjátok azokat feltenni, technikai 
nehézség esetén a help@piarista.hu címen jelezve kaptok segítséget. 

Reméljük, az idő rövidsége ellenére eljut ez az üzenet minden közösségünkhöz, és minél többen tudtok 

visszaküldeni valamilyen jelet, hogy együtt ünnepelhessük a piarista karizma virágzásának többszázados 
hagyományát a magyar tartományban! 

Kreatív ötleteket és sok örömöt kívánunk az anyag elkészítésében: 

Budapesten, 2021. február 1-jén. 
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