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Zmarł ks. Lambert van den Hoven
 

Communio in Christo oraz parafia pw. św. Apostoła
Mateusza w Blankenheim/Dahlem z żalem donoszą, że w

wieku 87 lat zmarł ks. Lambert van den Hoven, niegdyś
proboszcz w Oud-Valkenburg, gdzie ochrzczona została
Matka Maria Teresa. Od 2011 roku pochodzący z Holandii

duchowny był kapłanem pomocnicznym w parafii  w

Lommersdorf k. Blankenheim. Był również członkiem

Międzynarodowej Rady Communio in Christo. Przeora

Generalnego ks. Karla-Heinza Haus wiadomość o jego

śmierci niezwykle zasmuciła. Monsignore Lambert van den

Hoven był jego wieloletnim towarzyszem i „odbywał
pielgrzymkę śladami Matki Marii Teresy”.

https://t427366ea.emailsys1c.net/mailing/24/3686557/0/a07025a6c8/index.html


Pomoc Communio w Papui Nowej
Gwinei
 
Communio in Christo aktywnie i finansowo wspiera ludność
Papui Nowej Gwinei w walce z Covid-19. Kapłan Communio

ks. Michał Szulc opisuje, jak bardzo ograniczone jest życie w

Papui Nowej Gwinei w związku z pandemią: „Ludzie tu

cierpią i umierają” – pisze ks. Michał. Od lipca parafialna

grupa Communio angażuje się, rozdzielając środki higieny i

desynfekcji. Akcja ta wspierana jest z Niemiec przez datki.

Ks. Szulc stwierdza: „Nikt nie wie, co nas czeka. Ufamy w

opiekę Bożą”.



Pożegnanie kapłana
 
Ordo Communionis in Christo pożegnało związanego od

pięcicu lat z Mechernich kapłana Communio ks. dra Roberta

Mutegeki z Ugandy. Ks. Robert rozpoczyna posługę w

Leichlingen, niedaleko Kolonii. Wraz z nim pracę
duszpasterską podjęło wielu innych kapłanów z Afryki i Azji,

„wchodząc w twardą rzeczywistość zachodniego świata”.

Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus obiecał im: „Matka

Maria Teresa będzie dla was wielką pomocą”.

Złoty jubileusz przełożonej generalnej
 

Główna przełożona kongregacji Sióstr Samarytanek

(Samaritan Sisters), s. Annie Thomasia, obchodzi w tym roku

50. rocznicę złożenia ślubów zakonnych. Siostra Annie

Thomasia urodziła się 20 kwietnia 1951 roku jako Thomasia

Varey w Idukki (Kerala/Indie) i ma łącznie piecioro

rodzeństwa. 8 sierpnia 1968 roku wstąpiła do zakonu Sióstr

Samarytanek. Swe pierwsze śluby złożyła 5 stycznia 1971

roku, a następnie, 4 stycznia 1977 roku, śluby wieczyste. Od

1988 do 2000 roku była sekretarzem generalnym zakonu.

Następnie objęła urzędy w radzie generalnej (2000-2006),

pracowała jako asystent generalny (2006- 2012), a także

jako przełożona prowincji (2012-2018), aż w 2018 roku

przejęła urząd przełożonej generalnej, który sprawuje do

dziś.

Próbka lektury jako download
 

Jak już informowaliśmy w ostatnim numerze newslettra,

diakon Manfred Lang z Mechernich , członek Ordo

Communionis in Christo, wyda na wiosnę 2021, w znanym i

cenionym wydawnictwie „Echter” z Wurzburga, książkę z

chrześcijańskimi medytacjami „Słowa nadziei”,  na temat

tekstów założycielki Communio Matki Marii Teresy. Ostatnio

wydana została broszurka z próbką lektury, którą w

formacie PDF można ściągnąć można przez kliknięcie na

poniższy symbol.

DOW NLOADDOW NLOAD

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/3686557/0/0/0/208023/dafc98c964.html


List Duchowny będzie ukazywał się
częściej
 
Cyfrowy List Duchowny „Nasze życie – Nasze dzieła” będzie

w tym roku wydawany częściej. Zamiast, jak dotychczas,

raz w kwartale, będzie ukazywał się co dwa miesiące.

Kolejny numer wydany zostanie zatem 15 lutego. Jak i

dotychczas nasz „CLD”, jak nazywany jest w skrócie,

zajmował się będzie wybranym tematem, pogłębionym

poprzez rozważanie i modlitwę Matki Marii Teresy, a także

komentarz teologiczny. Wszystkich zainteresowanych

otrzymywaniem Listu Duchownego, zapraszamy do

subskrypcji pod adresem mailowym p. Tilja Puthenveettila:

info@communio.nrw

W drodze w Amazonce
 

Od października 2019 roku zaprzyjaźniony z Communio

misjonarz o. Eugenio Bento, członek wspólnoty zakonnej

Misjonarzy Consolata, przebywa w Amazonce, w Brazylii.

„Jako misjonarz, mieszkającym tu, powołanym jest się, aby

być blisko ludzi, bronić ich, miłować ich i być w stanie

oddać swoje życie za rdzennych mieszkańców”, pisze w

liście do wspólnoty Domu Macierzystego Communio. O.

Eugenio Bento mieszka wśród rdzennego ludu Yanomani,

który co prawda nie jest chrześcijański, znajduje się jednak

w religijnym dialogu z Kościołem.

Tłumaczenie na język holenderski
 
Pochodzący z Holandii Franciszkanin, o. prof. dr Nico Dister,

mieszkający i pracujący w Indonezji, od lat przyjaciel

Communio, przetłumaczył trzecią książkę Matki Marii

Teresy na język holenderski. „Droga na Golgotę” jest

pierwszą książką założycielki.

O. Dister przełożył już wcześniej „Regułę Zakonu

Communio in Christo” oraz „Ich bitte dich,o heilige Kirche” -

„Proszę Cię, o święty Kościele” na ojczysty język Matki

Marii Teresy. Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus

stwierdził: „My, a także wszyscy członkowie i przyjaciele

Communio in Christo jesteśmy mu niezwykle wdzięczni za

tę cenną posługę”.



Ryszard Majer napisał artykuł o
Communio
 
Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, w ramach

projektu realizowanego ze środków Rządowego Programu,

wydaje w Częstochowie czasopismo dla seniorów. Senator

RP i członek Communio dr Ryszard Majer, mieszkający w

Częstochowie i opiekujący się tymże programem,

opublikował w tymże czasopiśmie artykuł na temat

Communio in Christo i Dzieła Socjalnego. Z okazji święta

Bożego Narodzenia Ryszard Majer napisał: „Mam nadzieję,

że szczepionka przeciw koronawirusowi będzie skuteczna i

w przyszłym 2021 roku będę miał możliwość odwiedzić
Zakon i spotkać się z Wami osobiście, czego bardzo

pragnę”.

Krzyż dla Communio
 
Artysta Franz Kruse z Floisdorf, dzielnicy Mechernich,

ofiarował Communio in Christo mistyczno-surrealną
prezentację krzyża. W imieniu Communio obraz przyjął
mieszkający i pracujący w Communio kapłan szensztacki, o.

Rudolf Ammann. Krzyż ten umieszczony został również na

okładce książki medytacyjnej „Słowa nadziei”. Przeor

Generalny ks. Karl-Heinz Haus uważa obraz za genialny.



Dyskusja na temat sensu krzyża ChrystusowegoDyskusja na temat sensu krzyża Chrystusowego
(26 stycznia 1993 roku)

 
„My, chrześcijanie, wychodzimy na spotkanie zbawienia, krocząc między prześladowaniem a

beatyfikacją. Odczuwamy niepewność, gdyż miłość nie jest już najważniejszym przykazaniem.
Szczególnie teraz, gdy wszystko zagmatowało się tak beznadziejnie, gdzie droga wydaje się być

ślepym zaułkiem, konfrontowani jesteśmy z cierpieniem. Byłoby tak łatwo odkryć krzyż Chrystusa i
pojąć to, co miało miejsce wscześniej, aby zaakceptować cierpienia tego świata i myśleć o

przyszłości. Obiecane zostało nam Królestwo Boże. Bóg stał się dla nas wszystkim. Chrystus
zbawił świat. On to uczynił nam sprawiedliwość przed Bogiem.“

 
(Fragment z książki Matki Marii Teresy: „Ich bitte dich, o heilige Kirche – Im Namen des Geistes” - „Proszę Cię, o święty Kościele – W imię

Ducha św.”, wyd. Westerngrund 1994, s. 103)
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