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COMPINEWS
Periodike ndërlidhjeje

Selia e Shenjtë
Letra Apostolike
Patris corde

Avvenire: Papa shpall
Vitin e Shën Jozefit: “Bota
ka nevojë për etër”.

> Fillime të përvuajtura
Ndër parësitë që COMPI i ka caktuar vetes, me siguri është
ajo e informacionit mes Entiteteve që e përbëjnë atë; një
informacion që nuk ndalet vetëm në ministrat provincialë
dhe kustodët, por që arrin tek të gjithë fretërit e
Konferencës.

CEI

Mesazh në kohë
pandemie

Prandaj, në prag të kësaj Krishtlindjeje 2020, lind
COMPINEWS, e menduar si një mjet komunikimi dhe
bashkëndarjeje të thjeshtë e të shpejtë të jetës dhe misionit
të Urdhrit në provincat e Konferencës... duke uruar që të
jetë diçka e pëlqyeshme për secilin prej fretërve minorë,
marrës të kësaj fletushke ndërlidhjeje.

CEI
Messaggio in tempo

Nga ana e të gjithë ministrave dhe kustodëve të Italisë dhe
Shqipërisë, secilit lexues le t’i arrijë urimi më vëllazëror
për një Krishtlindje të shenjtë: Ai vetë bëftë që ta
njohim në “shenjën” e varfër në të cilën dëftohet çdo ditë!

OFM

Kohë e fortë e
Definitorit Gjeneral
Nëntor 2020
Lajmëtar COMPI
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Letra dhe Aktualitete
“Të jetosh e të ndjekësh”:
800 vjet pas RrP | Dita
botërore kundër SIDËS |
Shpresë në pandemi |
M&E: dokum. mbi Evang.
missionaria | Fretër në
formim & Laudato si’ | Për
të kujtuar Protomartirët |
Takim mes Ministrave
Gjeneralë | Ministrat
Gjeneralë: Letër e
Krishtlindjes “Shpresa
është e guximshme!”.

Fraternitas
Mesazhi i Papës për Ditën IV
botërore të të varfërve |
Ndihmës DPIK për të
thelluar Ditën botërore të të
varfërve | Rodi: frati
famullitar i refugjatëve |
Paliumi i dorëzuar imzot
Pizzaballa OFM | Fretërit
brazilianë prej dy vitesh në
Kapaço | Argjentinë: koncerti
i këmbanave | Ekspozita
online “Pamje nga Toka e
Shenjtë”.

> Ministri Gjeneral
Fra Mikaelit urimet më të përzemërta për përtëritjen e emërimit si Anëtar i Kongregatës për Ungjillëzimin e Popujve
dhe, së bashku me Definitorin Gjeneral, urime për një
Krishtlindje të shenjtë.

> COMPI-CONFRES
Tashmë që me Presidentin e mëparshëm COMPI ka nisur
një dialog mes Konferencës italo-shqiptare dhe asaj
hispano-portugeze (CONFRES) mbi mundësinë për një
integrim mes dy zonave, meqenëse CONFRES nuk përfshin
më 5 provincat e nevojshme për të përbërë një Konferencë.
Ecja ka rifilluar dhe do të na çojë në një formë integrimi
kanonik e karizmatik të dy zonave, duke lënë si
nën Konferenca dy aktualet, edhe për çështjet që kanë
lidhje me entet civile përkatëse.

> Nga Provincat
Compi Centro ka rifilluar ecjen e vet të bashkëpunimit, në
veçanti duke realizuar së bashku me 4 provinca
Ndihmësin për Kapitujt dhe Tërheqjet mujore të
Vëllazërive, UNGJILLI DHE JETA, të ndërtuar mbi
Ungjillin e Markut dhe mbi Rregullën e Pavulosur.
Kështu hapet një rrugëtim formimi karizmatik në
parashikim të serisë së qindvjetorëve që nis nga viti
2021 me atë të 800-vjetorit të RrP.

Zoja Nunciatë – Shqipëri

Familja ekumenike

Fretërve të Shqipërisë u japim urimet për Këshillin e ri
kustodial: fra Pashko Gojçaj (Kustod), fretërit Aurel
Gjerkaj, Gazmend Tinaj, Prelë Gjurashaj e Sokol
Pepushaj (Këshilltarë).
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Sh. Bonaventura – Lacio-Abruco
Famullitari i ri në Sh. Sikst | Grumbullimi i ushqimeve në
L’Akuila | Baritorja rinore | Festa e sh. Gjonit nga
Kapestrano | Vëllazëria ndërobedienciale e Rietit.

Sh. Mëhilli Kryeengjëll – Pulja-Molize
Zoja Nunciatë – Pulja-Salento
Itinerar formimi mbi Rregullën e Pavulosur dhe Rregullën
e Eremëve: Takimi I – Takimi II – Takimi III – Takimi IV.
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Emri i shenjtë i Jezusit – Siçili
Ungjillëzim i veçantë: përditësim dhe formim në Ungjillëzim për meshtarët, rregulltarët/et dhe
të kushtuarit/at.
Pandemia ka goditur provinca të ndryshme tonat, me fretër të sëmurë si dhe me disa të vdekur.
Në veçanti është goditur Provinca e Veriut, ajo Toskane, Piçena dhe të tjera. I shoqërojmë të
gjithë me shpirtin e vëllazërisë dhe me ndërmjetësim.

> Kalendar
7 janar 2021 | Këshilli i Presidencës dhe ministrat delegatë do të takojnë në platformë Sekretarët
e sekretariatit M&E dhe F&S si dhe animatorët kombëtarë të DPIK dhe Ekum. & Dial.

nën kujdesin e fra Antonio Iacona sekretar i COMPI
me bashkëpunimin e Sekretarive provinciale/kustodiale

20-25 janar | “Koha e Shpirtit”: ministrat dhe kustodët do të takohen në prani – nëse e lejojnë
këtë ndalesat – për t’u ballafaquar e për të shqyrtuar jetën e misionin e Konferencës.

Gëzuar Krishtlindjen nga COMPI!
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