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> Kapitulli Gjeneral
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)”.

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.

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.

Lajmëtar COMPI nr. 3 fq. 1

Papa 

Kreshmët

Vizita në Irak 
Vatican News.

Toka e Shenjtë
Letra 600-vjetori i Komisariateve.

    COMPINEWS 
 Periodike ndërlidhjeje

Mesazhi.

https://ofm.org/it/blog/comunicato-stampa-capitolo-generale/
https://ofm.org/it/blog/fr-sergio-galdi-daragona-ofm-segretario-per-il-capitolo-generale-2021/
https://drive.google.com/file/d/1b0FlUGIGjdNKVxZAD4AEzo2X_mKswIJs/view
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/papa-iraq-yaldo-vescovo-bagdad-chiesa-irachena.html
https://www.custodia.org/sites/default/files/2021-02/lettera_papa_francesco_commissari.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
https://ofm.org/it/blog/fr-sergio-galdi-daragona-ofm-segretario-per-il-capitolo-generale-2021/
https://www.dropbox.com/s/riunwbw31n5k4gh/2101.011%20COMPINEWS%20-%20Rielaborazione%20sintetica%20SWOT.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1b0FlUGIGjdNKVxZAD4AEzo2X_mKswIJs/view
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> Nga Provincat

> Kalendar
18 shkurt 2021 | Asambleja COMPI (online).

“... 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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OFM 
Letra dhe Aktualitete

TË GJITHA LAJMET

Fraternitas

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.
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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.

Ekum & Dial

Sh. Ndou – Italia Veriore
Leximi i “Vëllezër të gjithë” dhe lutja.

Sh. Françesku i stigmatizuar - Toskanë
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.

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”.
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https://ofm.org/it/blog/franciscans-international-nuove-dinamiche-migratorie-in-america-centrale-settentrionale-messico-e-stati-uniti/
https://ofm.org/it/blog/congo-100-anni-di-presenza-francescana-1920-2020/
https://ofm.org/it/blog/lettera-del-santo-padre-per-i-600-anni-di-istituzione-dei-commissari-di-terra-santa/
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https://ofm.org/it/attualita/
https://drive.google.com/file/d/1NfLgvApoe7RvZqQHJaOn8V_3DTqhhwWK/view
https://www.dropbox.com/scl/fi/x22l120r35ssn5hkis4jc/fam.ecum.21.02.Ges-vite.doc?dl=0&rlkey=ya0knxawqusk962bdcuxnuzwz
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https://www.dropbox.com/s/2zlh1tou0jdgyen/nord_zoom%20per%20fratelli%20tutti%20b.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8qrxr2w2flotbn/toscana_notiziario1-2021.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/x9ph9cf2hubanpm/tempo%20dello%20spirito.pdf?dl=0

	il Papa
	Quaresima
	visita in Iraq
	Terra Santa
	> Capitolo Generale
	OFM
	Lettere e Attualità
	Fraternitas
	Ecum&Dial
	> Dalle Province
	s. Antonio - Nord Italia
	s. Francesco stimmatizzato - Toscana
	s. Bonaventura - Lazio-Abruzzo
	ss. Nome di Gesù - Sicilia
	> Calendario
	Blank Page



