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„Żywa” miłość w pracy pastoralnej
 
„Mój kontakt z Communio in Christo bardzo wzbogacił mój

duchowny urząd”, stwierdził w swoim liście ks. Louis Nyah

Aku, kapłan z Kamerunu. Ks. Aku jest dyrektorem

kościelnego, charytatywnego programu ochrony zdrowia,

znanego pod nazwą „Bepha”, wspieranego przez biskupów

prowincji kościelnej Bamenda, który zajmuje się między

innymi zwalczaniem biedy w południowo-zachodniej części

kraju. Członkowie tejże organizacji dzielą między sobą m.in.

koszty opieki zdrowotnej, powołując się przy tym na miłość
bliźniego, jak opisywała ją Matka Maria Teresa w książce

„Następstwo Chrystusowe jako Reguła”.  „W trakcie

odwiedzin Domu Macierzystego w Mechernich, w grudniu

2015 roku, bardzo wzruszył mnie duch miłości, jaki

przekazywany był chorym”.

https://t427366ea.emailsys1c.net/mailing/24/4009339/0/f0ce4d1fa4/index.html


Żywność zakupiona z datków
 
Szkoła im. Juliny dla niesłyszących w Mityana w Ugandzie

podziękowała Communio in Christo w oficjalnym liście za

datek w wysokości 1.000€. Z pieniędzy tych zakupiona

została żywność, jak fasola, mąka, kukurydziana i cukier.

Część zakupionej żywności przekazana została rodzinom

niesłyszących dzieci. Kontakty między szkoła a Communio

nawiązał ks. John Paul Jjumba, który od wielu lat jest

przyjacielem Ordo Communionis in Christo i pracował kiedyś
jako duchowny w Bad Honnef oraz studiował w Sankt

Augustin w Niemczech.

Kolorowa Niedziela Palmowa
 
Obchody Niedzieli Palmowej w Mechernich wyglądały
zupełnie inaczej niż w Papui- Nowej Gwinei. Podczas gdy w

Domu Macierzystym Communio in Christo odprawiona

została Msza św. w intencji zmarłych i cierpiących na całym

świecie wskutek pandemii Covid-19, dzień ten w Papui-

Nowej Gwinei obchodzony był kolorowo i z wielką radością.

Był to jednak wyjątek, jak pisał w swoim liście ks. Michał
Szulc, gdyż także i ta wyspa, położona w Pacyfiku,

dotknięta jest silnie pandemią i wałczy ze związanymi z nią
ograniczeniami.



Obchody rocznicy śmierci  
 

Ordo Communionis in Christo w uroczystej Mszy św. 12

kwietnia obchodził 27. rocznicę śmierci Założycielki Matki

Marii Teresy, która zmarła 11 kwietnia 1994 roku. Ze

względu na pandemię Msza św. odbyła się w niewielkim

gronie. Celebransi od lewej: o. Rudolf Ammann ISCH,

zastępca przeora ks. Jaison Thazhathil, ks. Varughese

Mathew, ks. Josbert Rutaisire i diakon Manfred Lang. Msza

św. została nagrana i jest dostępna jako wideo na stronie

internetowej Communio in Christo.

Do raportu.. .Do raportu.. .

Do w ideoteki . . .Do w ideoteki . . .

Zmarł Friedhelm Henkst
 
Communio in Christo z wielkim żalem przyjęło wiadomość o

śmierci członka Friedhelma Henkst, który zmarł na początku

kwietnia w wieku 71 lat. Pan Henkst złożył ślubowania

miłości bliźniego w Communio in Christo w marcu 2018

roku. W swym rodzimym mieście Bad Driburg (powiat

Höxter) znany było ze swego społecznego zaangażowania

na rzecz różnorakich projektów pomocy w Etiopii oraz z

dobrego serca, między innymi, zbierając datki na rzecz

organizacji „Deutsche Welthungerhilfe”. Ponadto był
nosicielem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

„Friedhelm Henkst żył miłością Boga i miłością bliźniego,

tak jak przekazała to naszym sercom Matka Maria Teresa”,

napisał Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus w liście

kondolencyjnym wysłanym na ręce wdowy.

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/4009339/0/0/0/229305/e1de7e0726.html
https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/4009339/0/0/0/229301/3464c04200.html


Nowa książka Hermanna Multhaupta
 
Hermann Multhaupt, wieloletni przyjaciel Communio in

Christo, który na temat  Matki Marii Teresy napisał wiele

tekstów, wydał niedawno nową książkę. W „Die Passion

und der Prozess Jesu“ („Męka i proces Jezusa“) Multhaupt

pisze o ostatniej fazie życia Jezusa i czyni czytelników

świadkami kontrowersyjnego procesu, który został mu

wytoczony. Przy czym nie chodzi tu o kwestię, dlaczego

Jezus musiał umrzeć na Golgocie. Hermann Multhaupt,

rocznik 1937, od 1979 do 2000 był redaktorem naczelnym

Gazety Kościelnej „Der Dom” („Katedra”) w Paderborn. W

1981 roku otrzymał Nagrodę Dziennikarską Niemieckiej

Konferencji Biskupów.

Hermann Multhaupt, „Die Passion und der Prozess Jesu“,

Manuela-Kinzel-Verlag, ISBN 978-3-95544-155-5, 312 stron,

18 Euro



Miłość jedyną bronią
(8 października 1992)

 
„Pewnej siedmioletniej dziewczynce w Rosji zadano pytanie, czego życzy światu w przyszłości.

Zaskakująca odpowiedź dziecka brzmiała: „Cnót!” Dziennikarz chciał, żeby mu to wytłumaczyła i
zadał kolejne pytanie: „Co masz na myśli?” Mała odpowiedziała bystrze: „Wiary, miłości,

miłosierdzia i życzliwości…”
 

Temat tego rozważania opiera się na wierze. Nasze czasy wymagają partycypacji Boga. Widoczne
jest, jak bardzo zablokowaliśmy tę drogę. Wzmaga się straszna przygoda odrzucania Boga… Wiara
jest kotwicą, której musimy się trzymać. Bóg jest tym, którego chcemy spotkać i który na nas czeka,

aby wprowadzić nas w tajemnicę Swej woli…”
 

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

W imię Ducha Świętego “, Westerngrund 1994, S. 29)

Communio in Christo e. V.

Bruchgasse 14 · D-53894 Mechernich 

Telefon +49 2443 9814-823 · Fax +49 2443 9814-824 

info@communio.nrw

Osoba odpowiedzialna: Pater Rudolf Ammann

 
Konto Communio in Christo e.V. do wplat darowizn Kreissparkasse Euskirchen

IBAN DE21 3825 0110 0003 3109 27 · BIC WELADED1EUS

© Communio in Christo e.V.

Nie chcesz otrzymywać newslettera? Anulowanie subskr ypcjisubskr ypcji

https://t427366ea.emailsys1c.net/24/4009339/0/0/f9c5493ac9/unsubscribe.html

