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Papa

Kreshmët

> Kapitulli Gjeneral

Mesazhi.

Vijojnë përgatitjet për Kapitullin Gjeneral, të thirrur nga Ministri
ynë fr. Michael Perry nga data 3 deri më 18 korrik të këtij viti
pranë Kolegjit Ndërkombëtar “sh. Lorenci nga Brindizi” i etërve
kapuçinë, në Romë. Titulli, që do t’u japë tonin dhe do të jetë
sfond i punimeve kapitullore, është “Të përtërijmë Vizionin tonë.
Të përqafojmë të Ardhmen tonë. ‘Zgjohu... dhe do të të shndrisë
Krishti’ (Ef 5,14)”.

Vizita në Irak

Entitetet e ndryshme të Urdhrit prej disa kohësh, nëpërmjet
realizimesh me natyra të ndryshme, përgatiten për kremtimin e
tij, duke punuar në sinergji me Sekretarinë kapitullore të drejtuar
nga fra Sergio Galdi d’Aragona.

Vatican News.

Ministrat provincialë dhe kustodët e COMPI-t kanë analizuar
praninë dhe misionin e Urdhrit në territorin e Entitetit tonë
nëpërmjet teknikës së vlerësimit SWOT, modalitet që ka lejuar të
vihen në dritë pikat e forta dhe ato të dobëta, shanset dhe sfidat.
Të gjithë fretërve u kërkohet të shoqërojnë punimet kapitullore
me lutjen personale dhe atë liturgjike.

Toka e Shenjtë
Letra 600-vjetori i Komisariateve.
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> Nga Provincat
Sh. Ndou – Italia Veriore
Leximi i “Vëllezër të gjithë” dhe lutja.

Sh. Françesku i stigmatizuar - Toskanë

OFM
Letra dhe Aktualitete
Fretërit e Indonezisë: “Vit
vëllazërie” | Në gjurmët e
sh. Françeskut për të
ndërtuar vëllazërinë
(Vatican News) | Franciscan
International: dinamika të
reja migruese | 100 vjet
pranie françeskane në
Kongo | 600-vjetori i
Komisariateve të Tokës së
Shenjtë.
TË GJITHA LAJMET

Sh. Bonaventura – Lacio-Abruco
Dëftimi i Zotit në Aracoeli | “Françesku njeri i lirë”: dialog
ekumenik | Takim p.t. me prof. Bartoli | Vizita: Abruco dhe La
Verna | Festa e sh. Sebastianit dhe e l. Ludovika | 95-vjetori fr. D.
Cioeta | fr. A. Cavicchia profesor në SBF | ASL e Rietit dhe Oazit
të Greços | kisha e Ferestas e e siguruar | Librat: Qendra
Kulturore Aracoeli, A. Stefani, A. Cacciotti | OSC.

Emri i Jezusit – Siçili
“Koha e Shpirtit”.

> Kalendar

Mbyllja e jubileut të
protomartirëve françeskanë |
Ndryshimi i personelit DPIK
| Komunikata MP në lidhje
me sulmin ndaj Shtëpisë së
Bardhë SHBA | vullnetariati
në shërbim të migrantëve
dhe refugjatëve.

Ekum & Dial
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“... Dhe të
ruhemi mirë
nga keqdashja
e nga
dinakëria e
Djallit, i cili
do që njeriu
të mos i ketë
mendjen dhe
zemrën e vet
të drejtuara
nga Zoti Hyj;
dhe, duke iu sjellë rrotull, dëshiron ta devijojë zemrën e njeriut
me pretekstin e një shpërblimi apo të një ndihme, dhe t’i heqë
fjalën dhe urdhrat e Zotit prej kujtesës, dhe dëshiron ta verbojë
zemrën e njeriut nëpërmjet punëve dhe shqetësimeve të kësaj
bote” (RrP XXII, 10-20; BF 59).
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nën kujdesin e fra Antonio Iacona, sekretar i COMPI
me bashkëpunimin e Sekretarive provinciale/kustodiale

18 shkurt 2021 | Asambleja COMPI (online).

Fraternitas
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Selia e Shenjtë | Urdhri | Familja françeskane | Kuria provinciale
| Vëllazëritë provinciale: pornografia, alarmi baritor; përurimi
NEU-112 Spitali Palagi; letra e valëvitësve drejtuar atë
Ermenegjildos; nga zhguni te kombinoshet: zi për “p. plumbin”;
françeskanët e Zojës së Papërlyer në festën e themeluesit dhe 5
veta që marrin kushtet rregulltare | Mofra: shkulla e
françeskanizmit.

