Draag-kracht, kracht om te dragen wat niet vanzelfsprekend is in ons leven.
Op weg naar kerstmis laten we ons leiden door de draag-kracht
die Franciscus en Clara van Assisi ons voorleefden.
'Gelukkig zij die ziekte en verdrukking in vrede dragen'
weerklinkt in Franciscus' Zonnelied.
Hoe toont zich die draag-kracht?
Hoe kunnen we onze broeder en zuster
in alle kwetsbaarheid dragen?
Waar halen we de draag-kracht als we zwanger zijn
van de nieuwe belofte en de nieuwe toekomst
als alles rond ons van donker en doem spreekt?

Advent, zoektocht naar draag-kracht!

Schrijf je in voor onze wekelijkse, digitale adventsbezinning op
www.franciscaansbezinnen.be

Kalm-aan-reis
van 14 tot 21 mei 2018

Verken je graag op 't gemakje het prachtige Assisi, lekker rustig aan met veel uitleg
over Franciscus en Clara én veel vrije tijd? Neem dan een kijkje op de website voor
het volledige programma. Voor info: klik hier

Lange staptocht
van 7 tot 21 juli 2018

De tweejaarlijkse Franciscaanse tocht naar Assisi dompelt je 14 zomerse dagen. Meer
dan 200 km pelgrimeren richting Assisi, in het prachtige Franciscanië. Lees meer
over

onze

editie

We blikken dankbaar terug op onze inspiratiedag.
Een dag vol ontmoeting, bezinning en herbronnen
met als leidraad Franciscus ontmoeting met de sultan.
Klik op de afbeelding om de film.

2018.

Ook op touw gezet...
Op zaterdag 9 december is er een ontmoetingswandeling
die vertrekt aan Kortrijk-station. Een omschrijving
van de wandelroutes vind je hier.

Via de franciscaanse activiteitenkalender bieden we
een mooi overzicht van alle franciscaanse activiteiten
waar we weet van hebben.
Heb je iets toe te voegen? Graag een seintje!

Stuur je deze TAUtjes verder door
naar wie het zou kunnen interesseren, alsjeblief?

Vrede en alle goeds!
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