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" Zmarł Przeor Generalny ks. Haus" 
  

Ordo Communionis in Christo, miasto Mechernich oraz wielu 
chrześcijan na całym świecie opłakuje śmierć filantropa, 
wspaniałego człowieka i sługi Bożego – Po odwiedzinach u 
papieża Franciszka w listopadzie kapłan i przełożony wspólnoty z 
dnia na dzień słabnął – Msza św. pogrzebowa w sobotę, 22 
stycznia, uroczysty pogrzeb o godz.11.30 na cmentarzu w 
Mechernich.  Transmisja Mszy św. na stronie internetowej  
Communio in Christo od godz. 10.00. 
 
Mechernich – Zmarł ks. Karl-Heinz Haus (88), pierwszy Przeor 
Generalny założonego 8 grudnia 1984 roku w Mechernich Ordo 
Communionis in Christo. Ten wyświęcony w 1961 w kościele pw. 
św. Anny w Düren kapłan i przełożony wspólnoty zasnął spokojnie 
w poniedziałek rano, ok. godz. 7.00, w placówce opieki 
długoterminowej Communio in Christo w Mechernich, w kręgu 
członków wspólnoty.  
 
Po Zaduszkach, 2 listopada 2021 roku, Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus, wraz z 
dwunastoosobową delegacją Communio udał się do Rzymu, aby papieżowi Franciszkowi, dnia 3 
listopada w trakcie specjalnej audiencji, przekazać krzyż założenia oraz Regułę Zakonu Communio in 
Christo i tym samym złożyć założoną przez Matkę Marię Teresę wspólnotę w ręce Ojca Świętego.  
 
Po spełnieniu tegoż ostatniego ziemskiego zadania, stan zdrowia wieloletniego duchowego 
towarzysza i kierownika duchowego Założycielki pogarszał się z dnia na dzień. W Mszy św. z okazji 



rocznicy założenia, 8 grudnia oraz w Pasterce wziął udział, siedząc na wózku inwalidzkim, od 
początku roku nie wstawał już jednak z łóżka. 
 
Dzieciństwo w regionie Dolnego Renu 
 
Szanowany i kochany przez wielu ludzi ks. Karl-Heinz Haus, odznaczający się wielką filantropią, 
miłością do Boga oraz kulturą osobistą, obchodził 25 lipca swój diamentowy jubileusz kapłaństwa, a 
w 2018 roku swoje 85. urodziny. Urodził się 12 sierpnia 1933 w Nettetal – Lobberich w regionie 
Dolnego Renu. Maturę zdał w 1955 roku w Thomaneum w Kempen, następnie do 1959 roku 
studiował teologię w Bonn.  
 
Obrazek prymicyjny kapłana Karla-Heinza Hausa przedstawiał przed 60 laty św. Krzysztofa, 
„Nosiciela Chrystusa” z Dzieciątkiem Jezus na ramionach. Był to symbol Młodzieży Pracującej. 
Powyżej umieszczone było zdanie: „Wszyscy jesteście nosicielami Chrystusa”, a poniżej jego 
osobiste hasło: „Tylko Chrystus!” oraz krótka modlitwa: „Święta Maryjo, módl się za młodych 
apostołów pracy”.  
 
„Ważne jest, aby żyć następstwem Chrystusowym” – to hasło święceń pięciu diakonów, między 
innymi Karla-Heinza Hausa, którzy otrzymali swe święcenia kapłańskie w lipcu 1961 w kościele św. 
Anny w Düren z rąk ks. bpa Johannesa Pohlschneidera. „Dla mnie następstwo Chrystusowe zawsze 
było sprawą poważną”, powiedział ks. Karl-Heinz Haus w wywiadzie: „W pełnej pokorze 
traktowałem je tak poważnie, że kierowałem się nim zawsze, wbrew wszelkim przeciwnościom, 
którym musiałem stawić czoła w związku z historią cierpienia Matki Marii Teresy i założonego przez 
nią Communio in Christo.” 
 
Budowa Dzieła Socjlanego 
 
Ks. Karl-Heinz Haus został wyznaczony przez Matkę Marię Teresę na urząd Przeora Generalnego 
dożywotnie. Jego zastępcą jest pochodzący z Indii ks. Jaison Thazhathil. Wraz z Matką Marią Teresą, 
Helmutem Weberem, dyrektorem naczelnym Dzieła Socjalnego Communio in Christo, jego 
następcą Norbertem Arnoldem, a także pod kierownictwem Kapituły, w skład której wchodzą 
świeccy fachowcy, ks. Karl-Heinz Haus tworzył placówki opieki długoterminowej dla osób 
potrzebującej szczególnej opieki, dla starszych i umierających w Mechernich i Blankenheim.  
 
Z okazji 85. urodzin otrzymał listy gratulacyjne od ks. bp. dr Helmut Diesera, a także jego 
poprzednika ks. bp dr Heinrich Mussinghoffa. Obydwaj gościli w Domu Macierzystym i placówkach 
opieki w Mechernich, gdzie zgodnie z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego poszukuje i czci się 
Boga. Serdeczne, pełne miłości stosunki, także z gośćmi i mieszkańcami, zgodne są mottem: 
„Caritas est vivere in Deo” („Miłość bliźniego jest życiem w Bogu”).  
 
Ks. Karl-Heinz Haus był najpierw, od 1961 do 1968 roku wikariuszem w  Anrath i Mönchengladbach, 
od 1968 do 1975 proboszczem regionalnym regionu Düren, od 1975 proboszczem, a od 1976 do 
1981 dziekanem w dziekanacie Mechernich oraz proboszczem parafii pw. św. Lamberta w 
Mechernich - Holzheim. W 1982 ówczesny biskup ks. bp dr Hemmerle zwolnił go od obowiązków 
diecezjalnych na rzecz założonych przez Matkę Marię Teresę wspólnot. Od 1973 roku aż do śmierci 
w 1994 roku był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Matki Marii Teresy, od 1985 roku był 
Przeorem Generalnym Ordo Communionis in Christo.  



 
 
Pogrzeb 22.1., godz. 11.30 , na cmentarzu w Mechernich 
 
Zgodnie z życzeniem Matki Marii Teresy aż do końca kierował jej duchową i charytatywną 
spuścizną. Wszyscy, którzy go znają, mogą potwierdzić, że cały swój kapłański byt, swoje ludzkie 
ego, swoją pozycję jako kapłan i teolog stawiał zawsze na samym końcu, aby w pełni i z wszystkich 
sił służyć Matce Marii Teresie i jej dziełu.  
 
Nie tylko wspólnota i Kapituła, członkowie Ordo na całym świecie oraz 300 pracowników Dzieła 
Socjalnego Communio in Christo pogrążeni są w żałobie po śmierci wspaniałego człowieka i 
prawego duchownego, lecz także wielu ludzi w Mechernich, w polskim mieście partnerskim 
Skarszewy, w powiacie Euskirchen i wielu krajach na całym świecie.  
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Mechernich w sobotę, 22 stycznia, o godz. 
11.30. Czuwanie przy zmarłym, wszelkie obrządki pogrzebowe ze względu na pandemię Covid-19 
odbędą się bez udziału wiernych.  
 
Msza pogrzebowa oraz pogrzeb na cmentarzu będą transmitowane na żywo na stronie 
internetowej Communio in Christo od godz. 10.00. 
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