Den franci sk anske se kularor den
Nyhedsbrev - januar 2014
Absorbeat:
Jeg beder dig, oh Herre, at din brændende kærlighed og søde magt
opsluge min sjæl fra alle verdslige ting, så at jeg må dø af kærlighed
til Din kærlighed, lige som for kærlighed til min kærlighed nedlod
Du at givet Dit liv.
Frans af Assisi

Fra National Ministeren
Vi har i den nationale råd afholdt en række møder, hvor vi har oversat og gennemgået de nationale
statutter (som skal rettes i følge de reviderede konstitutionerne og oversættes til engelsk før godkendelse).
Vi planlægger en formningsweekend i marts i København med John Power OFS, og endnu et seminar
med fr Stephen Innes i St. Bededags-ferien på Dalum.
Ting tager tid og kræfter. Det tager den tid, det skal, og vi glæder os over, at vi er blevet til et firkløver i
den nationale råd, næsten fem, så vi tre, som er udpeget af Rom, har oplevet at få en uvurderlig
assistance fra Eva Christensen OFS, fra Aarhus Fraternitet og som bor i Aalborg; og Dennis R. Jensen
OFS fra La Verna, København.
Tak for året, der er gået, vi ser frem til et spændende arbejdsår, eventuelt med dansk deltagelse ved OFS'
generalkapitel i november 2014 i Assisi.
Fred og alt godt!
Joan Larsen OFS

XIV OFS Generalkapitel og VI Valgkapitel :
Tidspunkt: 1.-8. november 2014
Sted: Assisi - Santa Maria degli Angeli
Emne: Hvordan håndteres en international orden som OFS
Rundbordssamtalerne vil omhandle følgende emner:
1. Vigtigheden af Familien for OFS og den franciskanske
Ungdom.
2. Liv i forening med Gud i vort sekularliv.
3. Livet i fællesskab: Gave til Kirken og til verden.
Valget til kapitlet begynder den 5. november med præsentationen
af kandidaterne, selve valget til det nye CIOFS præsidium afholdes
den 6. november.

Herren gav mig brødre!!
Pastor Dietrich Timmermann
Det var med stort vemod af vi fik meddelelsen om pastor
Timmermanns død. Næsten Alle fra La Verna frat. deltog i hans
begravelse, der fandt sted lørdag den 14. dec. i sct. Ansgar kirke.
Det blev en smuk og værdig afsked med Timmermann.
I stedet for blomster kunne folk sende et beløb til Katolsk Menighedspleje. En smuk gestus fra en beskeden broder.
Vi blev meget glade for Timmermann da han blev sognepræst hos
os i Sct. Ansgar kirke i Bredgade. Han havde et meget vindende
væsen, et menneske, der ikke tog sin egen person højtideligt. Ja,
han var aldeles blottet for enhver selvhøjtidelighed, det gjorde ham til et af de mest elskelige
og imødekommende mennesker jeg har mødt.
I begyndelsen af 90’erne blev jeg valgt ind i menighedsrådet i sct. Ansgar kirke. Der var nok
at tage fat på. Jeg havde ikke siddet længe i menighedsrådet før det gik op for mig, hvor
meget han blev involveret i af opgaver for bispedømmet. Han kendte ikke til ordet – NEJ, til
nogen opgave, men det sled også på hans helbred.
Dietrich Timmermann var medlem af OFS og blev optaget og aflagt profes i Tyskland, men vi
ved ikke rigtigt hvor og hvornår det skete. I vores gamle mødeprotokol i La Verna fraternitet,
kan vi se at han var en flittig gæst i vores fraternitet fra 1990 og i 1993 og fremad, dukker han
kun op i det omfang han havde tid til det.
Han var en uhøjtidelig slider, som aldrig skånede sig selv. Han nåede at blive 76 år. - ÆRE
VÆRE HANS MINDE!
Må Gud give ham den evige hvile, og det evige lys lyse for ham. Og den gode tjeners løn.
Jonna Bachdal

Fr Peter Hall OFM og national åndelig vejleder for Storbritannien og
som har været i Danmark to gange, gik til Faderens hus den 29.
oktober. Han kom med fr Stephen i september 2008, og ledede en
retræte på Dalum i oktober 2009. Jonna og Gilda tilbragte nogle
inspirerende stunder med ham i juni 2012 i Crewe. Fr Peter deltog i
den første Europæiske OFS- og YouFra kongres i Lisieux, hvor Joan
og Jonna var med. Han var meget elsket alle steder for sin mildhed,
dybe tro og venlighed.
Gilda Suarez

Ludvig den Hellige, konge af Frankrig
Den 25. april 2014 vil markere 800-årsdagen for Ludvig den Helliges fødsel. Af
denne grund har CIOFS' præsidium besluttet at afholde et års mindehøjtidelighed, hvor vi kan uddybe vores forståelse af vor skytshelgens liv, så vi kan blive
beriget af hans vidnesbyrd. Jubilæet slutter den 25. april 2015.

Om kærligheden skriver den hellige pave Leo den Store (+461)
Julens glæde varer langt inde i det nye år. Det mest livgivende man kan læse er
fra Leo den stores prædiken, som står i tidebogen side 183- 84:
Ingen udelukkes fra at tage del i vor jubel. Alle mennesker har lige stor
årsag til glæde, for Vor Herre, som er syndens og dødens overmand, og
som så, at vi alle var under fordømmelse, er komme for at frigøre os alle.
Glæd dig, hvis du er en helgen, for du er kommet kronen nærmere. Glæd
dig, hvis du er en synder, for din Frelser byder dig tilgivelse! Og er du en
hedning, da glæd dig, for Gud kalder dig til livet.
Den hellige pave Leo den store, har skrevet mange prædikener som er værd at
læse. Han var en modig front kæmper, af sin tid, i alle storme i den unge kirke.
Citatet kan godt lukke munden på dem, som er forarget på hedninger(ateister)
og muslimer der tager del i jules festlige tid og deler glæden med de kristne. Jeg
er sikker på at den hellige Frans vil nikke bifaldende.
Julen vare lige til Påske, men ind imellem kommer Faste.
Jonna Bachdal

Fred og alt godt!

Seminar med fr Stephen i Store Bededagsferien
Reservér allerede nu datoerne i din kalender - nemlig den 16-18. maj - til
seminaret i Dalum med fr. Stephen Innes OFM Cap.
Emnet vil være ”Frans’ bønner”.
Formnings weekend
John Power OFS kommer for at holde en formnings weekend i
København den 8-9. marts, dedikeret til formnings ansvarlige.

OFS Formningsweekend i Crewe, England oktober 2013
Eva Christensen (Aalborg) og Gilda Suarez (Aarhus) var i
England i oktober sidste år. Fr Stephen Innes OFMCap
arrangeret det således, at vi kunne være nogle dage i
Oxford, hvor han nu bor. Og derefter tog vi til Crewe på et
weekend-seminar om ”Formning”.
Vi har været på en inspirerende tur til England. Vi nød og
vi lærte af Fr Stephens gæstfrihed. Han viste os rundt i
Oxford blandt de mange ”colleges”. Vi fik set de ”colleges”, hvor salig John Henry Newman
boede, underviste og prædikede; og hvor den franciskanske teolog, salig John Duns Scotus
prædikede og underviste. Det var inspirerende at være sammen med 30 sekularfranciskanere og dele tanker, måltider og bønner, samt diskutere, hvad formning er, og
hvordan en god formningsansvarlig skal være.
Gilda Suarez

OFS Regel fra 1978*
Hvis vi kikker på Memoriale Propositi (OFS første regel af 1221-1228), bemærker vi en
evangelisk linie i den juridiske sprogform. Der tales om Metanoia = omvendelse, bod i form
af faste, abstinens, mådehold med mad og drikke, enkel påklædning, ingen mondæne,
vilde fester. Og de første tertiarer skulle leve som de første kristne levede: d.v.s. ved at give
alt hvad de ejede til det fælles gode.
I Memoriale Propositi ser vi også menneskelig forståelse for de syge, de gravide, familierne,
arbejdsforhold. Man kan sige, at Memoriale Propositi samt Breve til de troende har givet OFS
/ TOS sit særpræg.
Reglen fra 1883 var mere praktisk orienteret. Der står der,
hvad tertiarerne skulle gøre. Den er ikke opfordrende
undtagen ”at man skal være venlige mod hinanden”.
I Reglen fra 1978, er der ingen praktiske anvisninger lige
med undtagelse af, at man ofte skal læse evangeliet, dog
står der ikke ”hvor ofte”. Denne Regel er til inspiration,
den er fyldt med Helligånd, og man bliver aldrig færdig
med at fordybe sig i den; man bliver opmuntret til at gå
videre, længere.
Regel fra 1978 - modsat den gamle – refererer ofte til evangelierne, til Frans, [og til
vatikankoncilets dokumenter]. Den henviser konstant til Faderen, til Kristus, til Helligånden, til Frans.
I store træk kalder Reglen til en ny måde at leve på. I sin stil retter den på de forkerte
opfattelser af Gud. Gud er ikke fjern, stor og dømmende, men barmhjertig og kærlig.
Regel får os til at se Gud som en Treening Gud.
Gilda Suarez
*Noter fra Regole dell’OFS af Leone Brudene i
Dizzionario francescano, Edizioni Messaggero, Padova

Bidrag til ordenen betales til konto:
Reg. Nr: 1551 Konto: 9118608.
Du kan gå ind i en bank (der er gebyr) eller via din Netbank
(gratis). Du kan også bede din bank at lave "faste overførsler" til
OFS konto. Man kan give sit bidrag månedligt (50kr) eller årligt
(600kr).
OFS Danmarks provisoriske nationalstyrelse
Joan Larsen (forstander), La Verna, Kbh.: tlf. 36709172
Gilda Suarez de Nielsen, Århus: tlf. 23741940
Jonna Bachdal, La Verna, Kbh.: tlf. 39290811.
ofs@franciskansk.dk

www.franciskansk.dk

