Sekularfranciskanernes åndelige aftener 1. halvår 2019
Kære Menighed,
Sekularfranciskanerne fortsætter de åndelige aftener hver 2. torsdag fra kl. 18-20. Aftenerne
indeholder et oplæg om et religiøst emne, som følges op af fælles samtale og refleksion over emnet.
Trods seriøse emner er formen på både oplæg og samtale munter og afslappet, og du behøver ingen
forhåndsviden eller tilmelding for at deltage. Det er gratis, alle (også fra andre kirkelige retninger) er
velkomne, og du deltager blot i de aftener, du har lyst. Vi serverer kaffe/te og småkager under mødet.
Se programmet nedenfor.
Formningsmøder foregår om tirsdagen og er for interesserede, der har et ønske om at følge den
franciskanske spiritualitet med henblik på optagelse i Sekularorden. Er du interesseret i at deltage i
disse, tilmeld dig da 1 uge i forvejen til Hellen, Jan eller Eva.
Sekularfranciskanernes åndelige aftener rummer naturligt nok samtaler, som i samklang med
emnet ofte relaterer til den franciskanske spiritualitet.
Franciskansk spiritualitet handler om at følge Kristus; baseret direkte på evangelierne. Det er at være
tro mod den katolske kirke og at have sakramenterne som ens rygrad. Det er at mægle fred; at forsone
fjender; at opbygge tolerance og gensidig forståelse; at lindre de fattiges og de syges lidelser; at
arbejde for retfærdighed og menneskerettigheder. Og at se den menneskeblevne Jesus i hele Guds
forunderlige skaberværk, i andre mennesker og i sit eget liv.
Er du interesseret i at lære den franciskanske spiritualitet nærmere at kende, er de åndelige aftener en
levende, let – og samtidigt dybt spirituel - kilde til at stifte nærmere bekendtskab med St. Francis af
Assisi og med den franciskanske spiritualitet.
Januar
24/1: Hvad er katolsk identitet?
29/1: Formningsmøde
Februar:
12/2: Formningsmøde
07/2 Den katolske maler Birgitte West
Marts:
07/3: Broder Jakob
26/3: Formningsmøde
April:
4/4: Hellen og Jan fortæller om deres tur til
Holywell
23/4 Formningsmøde
Maj:
7/5 Formningsmøde
2/5 Aabenbaringerne i Medjugorje
Juni:
18/6 Formningsmøde
Altertavle fra den franciskanske Santa Croce katedral i
Firenze. Tavlen viser St. Francis og billeder fra hans liv.

