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Zmarła Siostra Rose Cornelia
 
Communio in Christo z żalem przyjęło wiadomość o śmierci

s. Rose Cornelii. Ta była przełożona generalna kongregacji

Sióstr Samarytanek zmarła w wieku 67 lat na Covid-19. Wraz

z nią zmarły na infekcję trzy inne siostry zakonne z

indyjskiego stanu Kerala. Siostra Rose Cornelia, będąc

przełożona generalną, nawiązała kontakty z Communio in

Christo. Od 2010 roku Siostry Samarytanki mieszkają i

pracują w placówkach Dzieła Socjalnego w Mechernich i

Blankenheim. „Wiadomość o śmierci naszej ukochanej

siostry Rose Cornelii bardzo nami wstrząsnęła i nas

zasmuciła. Pozostanie w naszej pamięci jako troskliwa i

pełna miłość matka sióstr zakonnych. Jej więź z Matką
Marią Teresą oraz Communio in Christo zawsze dodawały
nam odwagi i były motywacją", powiedział Przeor Generalny

ks. Karl-Heinz Haus.

Do raportu.. .Do raportu.. .

https://t427366ea.emailsys1c.net/mailing/24/4114093/0/12992dd358/index.html
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Wsparcie dla bezrobotnych kobiet w
Indiach
 
Communio in Christo prosi o datki na drukarnię St. Mary w

Kerali. Zebrane środki przeznaczone zostą na zakup

maszyny introligatorskiej w cenie 5.750€. Zarówno

Communio in Christo, jak i diecezja Trivandrum przekazały
już na ten cel po 1.150€. Założona w 1948 roku drukarnia

pomaga bezrobotnym kobietom w zdobyciu wykształcenia w

dziedzinie techniki drukarskiej.

Do raportu.. .Do raportu.. .

Miesiąc maj w Domu Effata
 
W Domu Effata w Blankenheim miesiąc maj, a także dwa

majowe święta, obchodzone były niezwykle uroczyście.

Wspólnie ustrojone zostało najpierw majowe drzewko, a

matki i ojcowie otrzymali w dniu ich święta drobne

upominki i serdeczne życzenia. Ponadto po raz pierwszy

odbyła się majowa degustacja wina.

Do raportu.. .Do raportu.. .

Dzień Matki przy dźwiękach piosenek
Heintje

Również w Mechernich miesiąc maj został należycie

uczczony. Między innymi ustrojone zostały majowe

drzewka. W Dzień Matki opiekunki urządziły małą
„procesję” przez całą placówkę, ciągnąc za sobą wózek z

magnetofonem, grającym znaną w Niemczech piosenkę
Heintje pt. „Mama”. Każda pacjentka, wszystko jedno, czy

faktycznie jest mamą czy nie, otrzymała czerwoną różę.

Także w Dzień Ojca skorzystano z pięknej pogody.

Opiekunki zaprosiły panów na poranną degustację wina na

taras placówki. Do dźwięków pasującej muzyki wspominali

oni, jak to wcześniej obchodzili Dzień Ojca.

https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/4114093/0/0/0/236999/fceaa2e3fc.html
https://t427366ea.emailsys1c.net/c/24/4114093/0/0/0/237003/994e6352ca.html


Szkolne mundurki dla Ugandy
Ks. dr Robert Mutegeki, który przez rok mieszkał w Domu

Macierzystym w Mechernich i pomagał w pracy

duszpasterskiej, poinformował o obecnym stanie rozwoju

projektu szkolnego w Butiiti, prowadzonego przez

Inicjatywę Communio in Christo (BCICI) w Ugandzie.

Piętnaścioro dzieci otrzymało w międzyczasie mundurki

szkolne oraz podręczniki. Szensztackie koło misyjne

„Missionskreis Maria Rast”, pod kierownictwem

małżeństwa z miasta Zülpich, państwa Thyrian, obiecało
przejęcie finansowania programu szkolnego BCICI przez trzy

lata z pomocą zbieranych datków.



MIŁOŚĆ WYSTARCZY
(2 listopada 1986)

 
„Dziś rano natknęłam się w liście na zdanie, które miało dodać mi otuchy: „Matki miłość

wystarczy”. I w tym punkcie zaczyna się moja medytacja…
Moje myśli zawiodły mnie w życie Jezusa, które staje się dla nas zrozumiałe dzięki czystej miłości.
Miłość jest słowem, które tak łatwo opuszcza nasze usta – słowo, które używane jest raczej jako

wyzwanie w stosunku do innych, aby żyli tą miłością, a mniej jako wymóg stawiany wobec naszego
własnego życia. Miłość jest słowem, bez treści, zimnym i rozdartym, gdy nie motywuje do czynów

dzięki wierze i nadziei.
Słowo miłość używane jest często jako zarzut wobec tych, którzy naprawdę nią żyją. Od nich

jednak pochodzą konsekwencja oraz wyzwanie, aby odrzucić własne Ja. Życie Jezusa zmusza do
życia w Jego następstwie… W chwili, gdy odwracamy nasz wzrok od naszego Ja, wkraczamy w

miłość Boga, która wtedy już nie jest dla nas męcząca i nie czyni nas niecierpliwymi…“

(Fragment z książki Matki Marii Teresy: „Ein Charisma in der Kirche – Hoffnung für schwere Zeiten“ – „Charyzmat w Kościele – Nadzieja na

trudne czasy”, wyd. Pattloch 1988, s. 264/266)
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