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1 Februarie 2017  
 
Dragi Lasallieni,  
 
În urma aprobării acesteia de către Conferinţa Fraţilor Provinciali ai RELEM, în timpul ultimei sale reuniuni din 
Alexandria, am plăcerea de a vă anunţa, în mod oficial, convocarea primei Adunări Regionale a Misiunii Lasalliene 
(MEL). Adunarea va avea loc la Roma între 14 şi 20 octombrie 2018.  
 
Cu scopul de întări în viitor Misiunea Lasalliană în Regiunea RELEM, obiectivele Adunării vor fi următoarele:  
 

1. Elaborarea de noi structuri în vederea organizării Misiunii Lasalliene în viitor  
2. Promovarea, în Regiune, a formării în spiritul şi moştenirea lasalliană  
3. Promovarea, în Regiune, a identităţii lasalliene a instituţiilor şi structurilor noastre  

 
Cu toate că data începerii Adunării pare că este încă îndepărtată, este esenţia ca activitatea necesară de pregătire să 
înceapă imediat, dacă dorim să avem o Adunare rodnică. Pregătirea iniţială aparţine Echipei RELEM în colaborare cu 
Grupul MEL al RELEM, care este alcătuit din coordonatorul MEL a fiecărei Provincii sau Delegaţii din Regiune. 
Coordonatorii MEL, în colaborare cu Fraţii lor Provinciali vor fi responsabili să asigure ca participanţii 
Provinciei/Delegaţiei la Adunare să fie desemnaţi până la sfârşitul lunii mai 2017, pentru a crea grupuri de muncă şi 
a putea facilita etapa următoare de pregătire a Adunării.  
 
În următoarele luni, prin intermediul coordinatorilor MEL vor fi puse la dispoziţie mai multe informaţii referitoare la 
modul în care vor putea participa în acest proces de pregătire Provinciile/Delegaţiile. Ţinând cont de importanţa 
crucială a provocărilor cu care se confruntă misiunea lasalliană în Regiune, în momentul de faţă, este esenţial ca 
participanţii fiecărei Provincii/Delegaţii să fie gata să participe în mod activ în toate etapele procesului care vizează 
căutarea de structuri eficace pentru a asigura continuitatea Misiunii lasalliene în Regiune. 
 
 Mulţumindu-vă anticipat pentru cooperarea voastră, 
 

 
 
Fratele Aidan Kilty (Consilier General al RELEM)  
 

mailto:akilty@lasalle.org

