COMMISSIONE EUROPA

Do Czcigodnych Ministrów, Kustoszów i Delegatów
okręgów europejskich
oraz obecnych na Bliskim Wschodzie, w Turcji, Grecji i
w Jerozolimie

Dotyczy: Spotkania w Częstochowie 2021

Drodzy Bracia,
Pokój niech będzie z Wami! Piszę do Was ponownie w związku ze spotkaniem
europejskich okręgów w Częstochowie w dniach od 11 do 16 października bieżącego roku.
Wszyscy otrzymaliście materiały źródłowe (Instrumentum laboris), których celem jest
zaangażowanie każdego brata z naszych prowincji, kustodii i delegatur do udziału
w przygotowaniu tego spotkania. Kilka okręgów przesłało już do naszego sekretariatu
zestawienie odpowiedzi i sugestii z ich wspólnot. Zachęcamy pozostałe okręgi do podjęcia
wysiłku, aby ich podsumowania nadeszły nie później niż do końca czerwca (termin został
ustalony na 15 czerwca), tak aby dać braciom Komisji możliwość przygotowania własnych
podsumowań, które zostaną przedstawione na spotkaniu październikowym.
Jeśli chodzi o kwotę 500 euro, o którą zwrócono się w celu pokrycia różnych wydatków,
przewidzianych na spotkanie, niektóre okręgi już przesłały pieniądze, podczas gdy wiele innych
jeszcze tego nie zrobiło. W związku z tym prosimy o dokonanie przelewu bankowego
z dopiskiem "Incontro Europa 2021": Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini - IBAN:
IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (lub BIC): UNCRITMM.
W niedzielę, 21 marca br., członkowie Komisji spotkali się on-line, aby dokonać
aktualizacji i omówić przebieg i formę październikowego spotkania w świetle obecnej sytuacji
pandemicznej. Odłożyliśmy do kolejnego spotkanie, które ma się odbyć 19 czerwca, decyzję
o tym, czy odbędzie ono w obecności uczestników , czy też wirtualnie, na odległość. W każdym
razie, jesteśmy zdeterminowani, by spotkanie się odbyło. Pracujemy już nad możliwym
"planem B”. Porozumieliśmy się już ze specjalistami, którzy mogą nam pomóc w stworzeniu
platformy cyfrowej, jeśli spotkanie odbyłoby się internetowo. Po następnym posiedzeniu
Komisji przekażemy Wam aktualne informacje.
Aby się zarejestrować, prosimy o wejście na naszą stronę internetową. Proszę
postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Ewentualne
zmiany będą dokonywane później, w zależności od tego, w jaki sposób odbędzie się spotkanie:

realnie lub przez Internet. Link umożliwiający dostęp i rejestrację znajduje się pod adresem:
https://europa2021.ofmcap.org/registrazione/
Byłoby stosowne, aby każda wspólnota braterska odmawiała modlitwę w intencji
spotkania w Częstochowie, ułożoną specjalnie na tę okazję. Została ona przekazana wszystkim
Braciom jakiś czas temu.
W załączeniu przesyłamy szczegółowy program poszczególnych dni naszego spotkania
w październiku. Powtarzam jeszcze raz, jeśli coś się zmieni, poinformujemy Was
w odpowiednim czasie. Jednak, nawet w przypadku ewentualnego "planu B", także jeśli
zostanie ograniczony czas spotkania, poruszane tematy będą takie, jak przewidziano
w programie.
Życząc Wam wszystkiego najlepszego, pozdrawiam Was po bratersku.
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