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Drodzy Czytelnicy!
 
Święta Bożego Narodzenia już minęły. Mamy nadzieję, że dni te pełne były wewnętrznego pokoju i że
spędziliście je, w obliczu panującej nadal pandemii,  w dobrym zdrowiu i spokojnie, w gronie
najbliższej rodziny.
 
Liczne życzenia świąteczne, które nadeszły do nas z całego świata, niezwykle nas ucieszyły. Nadawcy
życzeń pochodzą z Niemiec, z Holandii, z Indii, ze Skarszew i innych części Polski, ze Stanów
Zjednoczonych, z Manilii, z Brazylii oraz wielu innych afrykańskich krajów. Jest to dla nas znak, że
mamy przyjaciół na całym świecie, którzy przekazują innym myśli i ideę Matki Marii Teresy.
 
Dobiegł końca trudny i pełen wyzwań rok 2020, związanych z pandemią Covid-19. Mamy nadzieję, że
minione 12 miesięcy, mimo wszelkich wyrzeczeń, przeżyliście w zdrowiu i pomylności. I tego życzymy
Wan oraz Waszym rodzinom i przyjaciołom na Nowy 2021 Rok.
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Ukazał się 7. Cyfrowy List Duchowny

Wszystkim, którzy na wolne jeszcze dni potrzebują jeszcze

ciekawej lektury, polecamy siódme wydanie naszego

Cyfrowego Listu Duchownego „Nasze Życie – Nasze Dzieła”,

który 15 grudnia rozesłany został do naszych abonentów.

Tematem były tym razem Narodziny Zbawiciela. Komentarz

do rozważania Matki Marii Teresy napisał diakon Manfred

Lang. Zainteresowanych prenumeratą naszego LIstu

prosimy o wysłanie maila na adres Tilja Puthenveettila:

info@communio.nrw.

Spotkania adwenetowe na oddziałach
placówki

Ze względu na środki ostrożności związane z pandemią, w

tym roku niestety nie mogła odbyć się ogólna uroczystość
świąteczno-adwentowa dla mieszkańców placówki. Z tego

też powodu poszczególne oddziały plaócwki opieki

długoterminowej Communio in Christo zorganizowały małe
spotkania adwentowe, aby przy szklaneczce grzańca i

świątecznych wypiekach mieszkańcy mogli poczuć
świąteczną atmosferę.

Świąteczna piekarnia w Hospicjum

Wspólne pieczenie ciastek i ciast na Święta jest cztęścią
naszej tradycji. Tego zdania byli również goście hospicyjni.

Wraz z zespołem medycznym zabrali się zatem do dzieła:

przygotowane zostało ciasto i uformowane pierwsze

ciasteczka. Upieczone zostały również świąteczne ciasta,

bo przecież wypieki własnej roboty najlepiej smakują



Gwiazda wskazuje drogę

Gwiazdy mają w czasie Świąt Bożego Narodzenia

szczególne znaczenie. Gwiazda Betelejemska zaprowadziła
przecież Trzech Króli do żłóbka w Betlejem, gdzie urodził
się Jezus Chrystus. Odwiedzającym Communio in Christo

drogę do placówki w Mechernich również wskazuje

gwiazda, umieszczona zaraz nad wejściem. Razem z

pozostałą świąteczną dekoracją wspaniale reprezentuje

placówkę. Gwiazda oraz  świetlna dekoracja wykonane

oraz ofiarowane została placówce przez Pery Izzo, męża

pielęgniarki hospicyjnej Vereny Izzo.

Słowa nadziei

Pochodzący z Mechernich diakon stały Manfred Land,

członek Ordo Communionis in Christo, wyda na wiosnę 2021

roku, w renowowanym wydawnictwie „Echter” w

Wurzburgu, chrześcijańską książkę z medytacjami na

temat tekstów założycielki Communio Matki Marii Teresy.

W okresie świątecznym, w kościołach naszego regionu,

otrzymać można jedną z 3000 darmowych, 14-

stronicowych broszurek z próbką do czytania, zawiarającą
medytację na temat Krzyża i Zmartwychwstania. Broszurki

te, na życzenie, mogą przesłane zostać również drogą
pocztową.



132 aniołów dla mieszkańców

Nino, uczeń szkoły podstawowej w Mechernich jest

prawdziwym aniołem świątecznym – przekazał on bowiem

własnorcznie wykonane anioły Dziełu Socjalnemu Communio

in Christo. Nino podarował mieszkańcom opieki

długoterminowej 120 (!) aniołów; miezskańcy hospicjum

Stella Maris otrzymali dodatkowo 12 aniołów. Ponadto Nino

napisał list do mieszkańców placówek. Już w zeszłym roku

uczeń z Mechernich przekazał anioły jako podarunki dla

mieszkaćców Domu Effata w Blankenheim. Sonja Plönnes,

kierowniczka placówki w imieniu wszystkich mieszkańców,

gości i personelu serdecznie podziękowała Nino za

pochodzące z głębi serca prezenty.

Uczniowie szkoły ogólnej w
Mechernich z podarunkami w
Communio

Uczniowie kółka zainteresowań „Służba Socjalnej Pomocy”

Szkoły Ogólnej w Mechernich, w ramach projektu „Myślę o

Tobie!”, odwiedzili Communio in Christo, wnosząc ze sobą
do placówki serdeczną atmosferę. Każdy z pacjenetąw

plaówki opieki długoterminowej otrzymał małą, adwentową
paczuszkę. „ To takie miłe, gdy mieszkańcy wiedzą, że jest

ktoś, kto o nich myśli” – stwierdziła kierowniczka placówek

Sonja Plönnes.



Obcy BógObcy Bóg
(28 grudnia 1992)

 
„Dotknęta żarem nadzwyczajnego życia i wyniesiona na pułapy mądrości, czuje się zachęcona do

tego, aby mówić o Zbawicielu, którego napotykam w historii mojego cierpienia. W niej moje pytanie
”Dlaczego?” otrzymało ratującą odpowiedź:

Chodź za Mną.

Droga wyzwolenia zapoczątkowana została w uczłowieczeniu Jezusa. Widoczna nie stała się jedyne
bieda Jego Narodzin, lecz Jego miłość, która przemówiła do mnie:

„Ciebię kocham, i z tego powodu opuściłam Niebo, aby być blisko ciebie.
Twoje marne i zranione życie jest wyrazem mojej przychylności, która stanie się dla ciebie siłą.”

 
 

Aż do dzisiejszego dnia wolno mi przeżywać tę rzeczywistość. Bóg mi się ujawnił, abym mówiła o
Jego miłości.

Nie jestem lepsza od innych. Moja słabość jest powodem, abym Go poszukiwała i wierzyła jedynie
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