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Karnawałowa atmosfera w Domu
Effata
 
Nawet jeśli z powodu pandemii Covid-19 wszelkie

uroczystości musiały zostać odwołane, to jednak w Domu

Effata w Blankenheim panował karnawałowy nastrój. We

współpracy z asystentkami opieki udekorowane zostały okna

w centralnych miejscach oddziałów. Tak też na oknach

powstały kolorowe, oryginalne karnawałowe obrazy dzieci w

karnawałowych strojach. To wzbudziło w mieszkańcach

placówki nie tylko zainteresowanie, lecz także wielki

zachwyt. W ten sposób, pomimo wszelkich tegorocznych

ograniczeń, karnawałowy duch zawitał jednak w placówce.

Wraz z popołudniową kawą, mieszkańcy spróbować mogli

także tradycyjnych wypieków karnawałowych,

przygotowanych zgodnie z domowym przepisem. Dzięki

temu dzień był niezwykle udany.

https://t427366ea.emailsys1c.net/mailing/24/3781431/0/237d4c49f0/index.html


Karnawałowa radość w Mechernich
 
Także i w Mechernich Karnawał nie został całkowicie

odwołany. Co prawda nie mogła się odbyć impreza w Tłusty

Czwartek i oczywiście nie było pochodu w niedzielę, gdzie

grupa przebierańców z Communio jest zwykle największą
grupą w mieście. Uczczono jednak należycie ten radosny

czas. Na oddziale IV i II zorganizowano niewielką imprezę w

Tłusty Czwartek, a na oddziale III w Różany Poniedziałek.

Przy pączkach i innych smakołykach, oraz oczywiście przy

dźwiękach karnawałowej muzyki, mieszkańcy w kostiumach

wspólnie świętowali.

Profesor i 80 doktorów
 
Ks. prof. Stanisław Urbański z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w swej pracy naukowej

zajmuje się działaniem Boga u osób obdarzonych łaskami

mistycznymi.  W grudniu 2020 roku dane mu było
towarzyszyć kolejnym dwóm doktorantom w tworzeniu

dysertacji z dziedziny mistyki. Tym samym Ksiądz Profesor

był promotorem 80 doktoratów. Wśród tychże doktorów

jest 14 biskupów a także kilku profesorów. Dwóch kapłanów

doktorantów i jedna siostra zakonna, również doktorantka

pracuje obecnie w Niemczech.  Ks. Józef Zielonka swą
dysertację na temat mistyki Matki Marii Teresy również
napisał pod opieką ks. prof. Urbańskiego. Obydwaj stale z

entuzjazmem poświadczają mistykę codzienności

Założycielki Communio in Christo. Ks. prof. Urbański jest

także czlonkiem Rady Naukowej Ordo Communionis in

Christo.



Dzień Zadumy odwołany
 
Ze względu na trwającą pandemię koronowirusa, podobnie

jak w zeszłym roku, Communio in Christo musi odwołać
Dzień Zadumy w Wielki Piątek, 2 kwietnia. Uczestnicy

zwykle udają się po słowach wprowadzenia w Mechernich,

na wspólną Drogę Krzyżową na Kalwarię w Blankenheim-

Alendorf. „Bardzo żałujemy, że musieliśmy podjąć tę
decyzję. Lecz ze względu na niepewną sytuację i rozwój

pandemii nie jesteśmy w stanie wiążąco planować.

Zdrowie wiernych jest dla nas oczywiście najważniejsze”,

stwierdził Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus.

Grupa Communio w Beninie
 
Również w zachodnioafrykańskim Beninie istnieje grupa

Communio in Christo. Założona została przez ks. Jonasa Seke

z diecezji Natitingou. W trackie swych wizyt w Mechernich

zetknął się z charyzmatem Matki Marii Teresy, który

wywarł na nim wielkie wrażenie. Grupa spotyka się
regularnie w Ouassa-Pehunco i składa się przede wszystkich

z małżeństw nauczycielskich, pracujących w szkołach

katolickich. Grupę prowadzi małżeństwo Andre Gounou i

Mathe Orou Yari. Ks. Seke czyta zwykle fragmenty z Reguły
Communio in Christo i tłumaczy ich przesłanie. Celem

wspólnoty jest być wzorem miłości Boga i miłości bliźniego.



Zmarł ks. Geevarghese Chediath
 

Ks. prof. Geevarghese Chediath, Malpan (Wielki Nauczyciel –

honorowy tytuł profesorów w stanie Kerala, przyp. tłum.)

syro-malankarskiego Kościoła katolickiego zmarł w wieku 75

lat w indyjskim Pathanamithitta. Teolog ten był członkiem

Rady Naukowej Ordo Communionis in Christo oraz

przetłumaczył Regułę Matki Marii Teresy na język

malayalam, którego używają Chrześcijanie św. Tomasza w

Indiach. Przeor Generalny z żalem przyjął wiadomość o

śmierci ks. Chediatha, mówiąc, że „był on pokornym,

mądrym i świątobliwym kapłanem, a także prawdziwym

przyjacielem i towarzyszem drogi Communio in Christo”.

Mehr erf ahren...Mehr erf ahren...

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/3781431/0/0/0/214369/3157229841.html


Świadectwo dla ZbawicielaŚwiadectwo dla Zbawiciela
(23 lutego 1993 roku)

 
„Moje powołanie tworzy nowe życie. Nadaje kształtu prawdzie i uwalnia siłę oraz energię. W

tegorocznych rozważaniach bolesnych poświadczam Zbawiciela. Mówię o Jego dobroci i o miłości,
której brakuje chrześcijanom. Mówię o naszej słabości i nie wzbraniam się, aby mówić o

spotkaniach z niewyobrażalnie miłosiernym Bogiem. Mówię o Męce Chrystusa. Nie mówię jednak
o jejokrucieństwie, lecz o powodach i jej wymiarze przebaczenia.

My, chrześcijanie, w Chrzcie św., staliśmy się nowymi ludźmi. Umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i
zmartwychwstaliśmy. Zostaliśmy uwolnieni od wszelkich praw. Mamy tylko jedno prawo: Miłujcie

się wzajemnie. W Liście do Rzymian (8,1-2) czytamy: „Teraz jednak dla tych, którzy są w
Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie,

wyzwoliło się spod prawa grzechu i śmierci.“
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