EUFRA zaprasza
 do spotkania i wymiany
doświadczeo z bradmi i
siostrami
 do poznania tego co wspólne,
ale również różnic w bogactwie
różnych europejskich narodów,
aby budowad Kościół braterskiej
wspólnoty ponad granicami paostw
i przyczynid się do porozumienia
między narodami
EUFRA odbędzie się od 22.08.- 27.08.
2022r. w Ołdrzychowicach k. Kłodzka
Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek
Szpitalnych
Temat: Z Franciszkiem i Klarą w drodze
do nowej Europy:
„Przyjmują i zachowują słowa Chrystusa
na wzór św. Franciszka i św. Klary”
W programie przewidziane są:
 wspólna modlitwa i Eucharystia
 rundy dyskusyjne
 przygotowanie liturgii
 zdobienie świec
 spotkanie z siostrami i bradmi FZŚ
Regionu Wrocławskiego
 Poznanie kultury i zabytków
Kłodzka i okolicy
 Zwiedzanie Wrocławia

Pokoje:
- dwuosobowe
Koszt pobytu za jeden dzieo :
125 zł x 6 dni + 30 € za materiały i
wyjazdy

Zgłoszenia do kooca kwietnia 2022 roku
e-mail: emilianogaj@wp.pl

Zgłaszam swój udział w spotkaniu – EUFRA

Nazwisko, imię

Kod - miejscowośd

Przyjazd: poniedziałek 22.08.2022r.
Ulica, nr domu

Wyjazd: sobota, 27.08.2022r. po śniadaniu
Telefon

Reguła 4
Reguła i życie Franciszkanów Świeckich jest
następujące: zachowywad Ewangelię Pana
naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św.
Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był
natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do
Boga i ludzi.
Chrystus, dar Miłości Ojca, jest drogą do Niego,
jest prawdą, w którą wprowadza nas Duch
Święty, jest życiem, które nam w pełni ofiarował.
Franciszkanie Świeccy są ponadto zobowiązani
do częstego czytania Ewangelii, przechodząc od
Ewangelii do życia I od życia do Ewangelii.

Z
FRANCISZKIEM I KLARĄ
W DRODZE DO NOWEJ
EUROPY

Modlitwa Franciszkaoska
O Panie, uczyo z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłośd tam,
gdzie panuje nienawiśd:
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda:
jednośd, tam gdzie panuje zwątpienie:
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz:
światło tam, gdzie panuje mrok;
radośd tam gdzie panuje smutek.
Wszyscy Franciszkanie Świeccy są zaproszeni do
udziału w Spotkaniu EUFRA 2022, również
sympatycy i wszyscy, którzy są zainteresowani
duchowością franciszkaoską. Byłoby pięknie,
gdybyśmy się spotkali w Niepokalanowie i w
duchu braterstwa przeżyli to spotkanie.
Z franciszkaoskim pozdrowieniem
pokój I dobro

EUFRA
22 - 27 sierpnia 2022
Ołdrzychowice Kłodzkie

