
Newsletter nie otwiera się? Kliknij tutaj

Drodzy Czytelnicy!

Na pewno na pierwszy rzut oka zauważyliście, że nasz miesięcznie wysyłany newsletter
Communio in Christo wygląda inaczej niż zwykle. I macie rację! Po „przebudowie” strony
internetowej także i newsletter otrzymał nową szatę graficzną. Obydwie te sprawy powiązane
są z sobą, gdyż zmianie uległa nasza baza techniczna.

Treść newslettera pozostała jednak taka sama. Jak zawsze informowani będziecie w naszym
miesięcznie przesyłanym newsletterze o aktualnych wydarzeniach z życia Dzieła Socjalnego i
Ordo Communionis in Christo: o artykułach w prasie i propozycjach książkowych, aż po ważne
terminy. Życzymy Wam nadal miłej lektury i cieszymy się, gdy będziecie nas polecać swoim
bliskim i znajomym!

Z caZ całego serca ego serca życzymy Wam byczymy Wam błogosogos ławionego Adwentu!awionego Adwentu!
Wasze Communio in ChristoWasze Communio in Christo

https://t427366ea.emailsys1c.net/mailing/24/3479687/0/90fb23d270/index.html


Msze św. w grudniuim

W kaplicy domowej Communio in Christo w Mechernich

także w grudniu odprawiane będą Msze św.: w sobotę o

godz. 17.00 (różaniec o 16.30). W niedziele Msze św.

odprawiane są o godz. 10.00 (różaniec o 9.35). Pasterka w

Wigilię odbędzie się o godz. 17.30, a Msza św. na

zakończenie roku w Sylwestra o godz.17.00 (różaniec o

godz. 16.30). W Boże Narodzenie, a także na Nowy Rok

Msze św. odprawiane będą jak w niedziele. Osoby, które

chcą wziąć udział w Mszy św. w Communio proszone są o

telefoniczne zgłoszenie po numerem telefonu: 02443/9814-

744. Obowiązujące są aktualne przepisy związane z

pandemią Covid-19.

Odwiedziny uczniów z okazji święta
św. Marcina

Miłą niespodzianką dla mieszkańców placówki opieki

długoterminowej Communio in Christo były odwiedziny

uczniów klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mechernich

z grupy religii ewangelickiej. W święto św. Marcina wzięli

oni udział w medytatywnym spacerze i pod opieką pastorki

Susanne Salentin oraz nauczycielki Marii Hoppe, a także

wolontariuszki Lei Traue, odwiedzili placówkę Dzieła
Socjalnego w Mechernich.



Niespodzianka w Domu Effata

Mieszkańcy domu seniora Dom Effata w Blankenheim,

placówki utrzymywanej przez Communio in Christo, ucieszyli

się z upominków, które przekazały im dzieci z przedszkola i

szkoły podstawowej w Dahlem. Wykonały one piękne,

tradycyjne lampiony z okazji dnia  św. Marcina. „Te piękne

lampiony zajmą szczególne miejsce w naszej placówce,

ozdabiając pokoje naszych mieszkańców, gdyż dzień św.

Marcina obchodzony jest u nas zgodnie z tradycją, wraz z

podopiecznymi Domu Effata”, podziękowała kierowniczka

Domu Effata paniom Sonji Müller i Steffi Mertens, które z

ramienia rodziców wraz z dziećmi przygotowały lampiony.

Założycielka na temat daru Bożego

Punktualnie na rocznicę założenia Communio in Christo 8

grudnia, Communio in Christo opublikuje na stronie

internetowej kolejne, historyczne nagranie Matki Marii

Teresy. Dzięki temu trwającemu 3 minuty filmowi wideo

założycielki, publiczność otrzymała dostęp do kolejnego,

rzadkiego „klejnotu”. W fragmencie, zawierającym pasaże z

18 marca 1988 roku, mistyczka i charyzmatczka mówi na

temat  spraw, znajdujących się poza granicami zrozumienia,

o otwartym sercu na potrzeby bliźniego. Objawia ona

jednak również trudności i przeciwieństwa, z którymi się
borykała i którymi walczyła w swoim życiu i w trakcie

zakładania uznanego dziś oficjalnie przez Kościół Ordo

Communionis in Christo.

DO W IDEOTEKIDO W IDEOTEKI

Pielęgniarki rozpoczynają służbę

Communio in Christo serdecznie wita nowe pielęgniarki,

które 1 grudnia 2020 roku rozpczynają swą służbę. Siostry

Samarytanki s. Liya Tom is. Flora z Indii pracować będą w

placówce w Mechernich. Od kwietnia uczyły się języka

niemieckeigo w Kolonii. Zaplanowane jest, że od drugiego

półrocza 2021 roku, rozpoczną kursy wyrównawcze w Szkole

Pilęgniarskiej Szpitala Rejonowego w Mechernich dla

pielęgniarzy pochodzących z krajów trzecich.

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/3479687/0/0/0/195305/494377431c.html


Odnowienie ślubów w domu

Msza św. z okazji rocznicy założenia communio in Christo 8

grudnia, ze względu na pandemię Covid-19, odbędzie się
bez udziału wiernych, jedynie w kręgu wspólnoty Domu

Macierzystego. Członkowie Communio in Christo, którzy w

dniu tym pragną odnowić swe śluby, mogą uczynić to w

swoich domach. Zainteresowani otrzymaniem tekstu

ślubów mogą otrzymać je w języku polskim zgłaszając się
pod numerem telefonu: +49-2443/9814-744. Ponadto teksty

te znaleźć można na naszej stronie internetowej.

DO TEKS TU  DO TEKS TU  ŚLU B OW ANIALU B OW ANIA

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/3479687/0/0/0/195319/0eed48f2c0.html


Powołana, aby szerzyć miłośćPowołana, aby szerzyć miłość
(8 grudnia 1992 roku)

 
„W trakcie minionych 8 lat nie byłam w stanie opisać Zbawiciela w taki sposób, w jaki objawił mi
się po 8 grudnia 1984 roku. Dzisiejszy świat zostałyby uwolniony od swego niepokoju, gdyby na

jego drodze stanął inny Bóg aniżeli Bóg karzący. Lęk przed Bogiem karzącym stał się tak wielki, że
oddalenie się od Niego wydaje się bardziej wyzwalać. I co stało się potem? Wzrastająca przemoc,
coraz większa brutalność, nienawiść wobec wiary oraz Boga. Jednak przestawienie się na miłość i
zrozumienie może jeszcze uratować nasz świat. Przestawienie to musi wyjść ze strony Kościoła.

Jego przedstawicielami jesteśmy my – wszyscy ludzie uzależnieni od działania Ducha Prawdy – bo
reprezentujemy Odkupiciela Jezusa Chrystusa.“

(Matka Maria Teresa, Ich bitte dich, o heilige Kirche – Im Namen des Geistes, Proszę Cię, o święty Kościele – w imię Ducha św., wyd.

Pattloch, Westerngrund, 1994, s. 57)
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