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2020 Żyć według wymagań Ewangelii 
na sposób św. Franciszka i św. Klary. 

KURS FORMACJI CIĄGŁEJ

Miejsce:
Domus Laetitiae . Frati Minori Cappuccini

Via Giovanni XXIII , 2
06081 Assisi ( PG ) . Włochy .

tel . +39 075 812792 . fax . +39 075 815184

Daty 2020:
 Języki

Hiszpańskie - Portugalski: 19 kwiecień - 8 maj
Angielski - Francuski: 23 sierpnia 12  Wrzesień

Cena: 1400€ 

Dla uzyskania szczegółowej informacji:
Kuria Generalna

Sekretariat Generalny ds. Formacji
Via Piemonte 70, 00187 Rzym ( Włochy ) 

Tel: +390666052718   -   Fax +39064828267 
e-mail: formazione@ofmcap.org

www.ofmcap.org

Bracia Mniejsi 
Kapuczni
Kuria Generalna

Organizatorzy:

Sekretariat Generalny ds. Formacji
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Polski



2020
Uczestnicy
Osiągając pewien wiek, nasze życie wypełnia się 
różnymi sprawami. Jest to czas dojrzałości, 
odpowiedzialności i obowiązków, ale także 
problemów związanych z aktywizmem i stresem.

Chociaż czujemy się spełnieni fizycznie i 
psychicznie, to jednocześnie odczuwamy 
doświadczenie niepowodzenia, trudności w 
nawiązaniu głębszego dialogu ze współbraćmi, 
ciężaru samotności i milczenia Boga.

Nadszedł czas, aby się zatrzymać i odetchnąć, aby 
znaleźć równowagę między działaniem i 
kontemplacją, pomiędzy duszpasterstwem i życiem 
wewnętrznym, między tym co w nas i na zewnątrz.

Ten trzytygodniowy kurs, jest przeznaczony z 
myślą o braciach, którzy ukończywszy 15 lat 
profesji wieczystej, znajdują się w opisanej 
powyżej sytuacji życiowej. Planowane jest 
odwiedzenie miejsc franciszkańskich, tak, by 
niejako z doświadczenia św. Klary i św. Franciszka, 
spojrzeć na sens powołania, i na nowo odkryć 
radość bycia bratem mniejszym. 

Kurs jest otwarty również, dla wszystkich braci 
odpowiedzialnych za formację 

Cele
•  Pogłębić swoją wiedzę o źródłach 

franciszkańskich (osobiste pism św. 
Franciszka i życiorysy ) w pryzmacie do 
naszej tradycji.

•  Odtworzyć wartości typowe dla naszej 
tożsamości charyzmatycznej.

•  Poszukiwać naszego sposobu bycia w 
świecie i w Kościele, z uwzględnieniem 
naszych predyspozycji bycia mniejszymi 
i braćmi, tworząc strefy sprawiedliwości 
i pokoju.

Materiały
•  Duchowości franciszkańska: Pisma św. 

Franciszka i św. Klary. Źródła 
hagiograficzne.

•  Historia: Od brat Franciszka do św. 
Franciszka. Kluczem do zrozumienia 
pierwszych wieków franciszkanizmu.

•  Teologia: Zrozumieć rzeczywistość sercem 
franciszkańskim. Propozycje teologii 
franciszkańskiej dla dzisiejszego świata.

•  Podróż wewnętrzna w formacji ludzkiej i 
dojrzałości emocjonalnej  

Metoda
• Rano przez pierwsze dwa tygodnie 

będziemy odwiedzać miejsca 
franciszkańskie, dając czas na osobistą 
refleksję i celebracje wspólnotowe.

• Po południu w ciągu dwóch pierwszych 
tygodni, kurs oferuje trzy godzinne 
refleksji nad duchowością franciszkańską.

• W ostatnim tygodniu, poprzez rekolekcje 
duchowe, oferujemy przestrzeń do 
zinterioryzowania przez ciszę i medytację 
towarzyszącą.

• Na spotkaniach nie będzie brakować 
spontanicznych refleksji o wymiarze 
osobistym i wspólnotowym, na bazie 
własnych doświadczeń.

Żyć według 
wymagań Ewangelii 
na sposób św. Franciszka i 

św. Klary.
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Święty Franciszek, za 
natchnieniem  Bożym, dał 

początek formie życia 
ewangelicznego, którą 

nazwał wspólnotą, i wybrał 
jako wzór, życie Chrystusa i 

jego uczniów. [ ... ] W 
związku z tym, zjednoczeni 

przez wiarę w Boga, naszego 
Ojca, karmieni przy stole 

Słowa Bożego i Eucharystii, 
miłujmy się nawzajem, tak, 
by świat mógł rozpoznać w 

nas, uczniów Chrystusa. 
(C- 61 , 6.8 )


