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Diamentowa rocznica święceń
kapłańskich
 
25 lipca ks. Karl-Heinz Haus (87), Przeor Generalny Ordo

Communionis in Christo, obchodzić będzie w Domu

Macierzystym w Mechernich diamentową rocznicę swych

święceń kapłańskich. Wieloletni spowiednik i kierownik

duchowy założycielki Matki Marii Teresy otrzymał
święcenia kapłańskie w 1961 roku w kościele pw. św.

Anny w Düren, z rąk ks. bpa Johannesa Pohlschneidera.

Były to pierwsze święcenia kapłańskie, które miejsce miały
poza katedrą w Aachen.

Do raportu...Do raportu...

https://t427366ea.emailsys1b.net/mailing/24/4207591/0/68a6f61ad4/index.html
https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4207591/0/0/0/243097/b66e3b6617.html


Setnie urodziny pani Meiers
 
W placówce opieki nad seniorem Dom Effata obchodzona

była rzadko spotykana uroczystość. Mieszkanka Domu

Effata, Barbara Meiers, obchodziła dnia 2 czerwca 2021

roku swe setnie urodziny. Serdeczne życzenia, szczególnie

życzenia zdrowia, przekazane zostały od wszystkich

współmieszkańców, a także personelu Domu Effata. W

kręgu rodziny oraz zgodnie z przepisami pandemicznymi,

pani Meiers spędziła miłe chwile przy kawie i cieście.

Życzymy pani Meiers wszystkiego dobrego i przede

wszystkim zdrowia!

Pożegnanie „przyjaciela i sąsiada”  
 
Ks. dr Innocent Dim (70), pracujący w parafii w Mechernich,

pożegnał się w trakcie Mszy św. i uroczystej kolacji z Ordo

Communionis in Christo. Duchowny pochodzący z Nigerii

pracował przez cztery lata jako kapłan we wspólnocie

parafialnej św. Barbary w Mechernich, z Communio in

Christo zaprzyjaźniony jest już jednak od 20 lat. Dzień
wcześniej kapłan pożegnał się z wiernymi swej parafii w

trakcie uroczystej Mszy św., która miała miejsce „pod

gołym niebem”.



Do raportu...Do raportu...

„Fratelli tutti!“
 
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19,

Ordo Communionis in Christo w Mechernich znów podął
cykl „Impulsów wieczornych” z kapłanem szensztackim o.

Rudolfem Ammannem. W niezwykle inspirującym i w

głębokim kryzysie Kościoła motywującym referacie, a

również w rozgorzałej następnie rozmowie z audytorium,

duchowny wyjaśnił ważne punkty encykliki „Fratelli tutti”

(Wszyscy jesteśmy braćmi) papieża Franciszka.

Do raportu...Do raportu...

Impuls Wieczorny na temat encykliki
papieża Franciszka
 
Także następny Impuls Wieczorny Ordo Communionis in

Christo, we wtorek, 10 sierpnia,o godz. 19.00, poświęcony

zostanie encyklice „Fratelli tutti“ papieża Franciszka.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.30 modlitwą
różańcową i nieszporami, a po Impulsie odbędzie się
jeszcze Msza św. (ok. 20.00) w kaplicy domowej, przy

Bruchgasse 14.

Oczywiście obowiązują aktualne przepisy pandemiczne. Ze

względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o

zgłoszenie uczestnictwa u s. Lidwiny pod numerem telefonu

(02443) 98 14 744.

Również Impuls Wieczorny zaplanowany na wtorek, 14

września, z o. Rudolfem Ammannem ISch, organizowany

jest w ten sam sposób. Nasze zdjęcie wykonane zostało w

trakcie Impulsu Wieczornego przez pandemią.

https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4207591/0/0/0/243089/36e180e77a.html
https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4207591/0/0/0/243093/aae2c69822.html


Do Mojego Spowiednika!
(25 lipca 1976)

 
„Przed 15 (teraz 60) laty Jezus przemówił do Ciebie: „Wejdź przez te ciasne wrota i kieruj się wąską
ścieżką ku życiu wiecznemu”. Z tęsknotą rozglądałeś się za tą ścieżką i pragnąłeś nią kroczyć. Pełen

chęci i z miłością odpowiedziałeś Mu: „Oto jestem Panie, jako Twój sługa na zawsze”. Z
upodobaniem Pan spojrzał na Ciebie, bo wiedział, że znalazł w Tobie wiernego sługę. Odważyłeś
się na życie w Jego obecności. Podziwiałeś Go i szanowałeś Go. Chwaliłeś i czciłeś Go, a jednak

najbardziej Go miłowałeś. Świat nie mógł ofiarować Ci niczego lepszego. Uwolniłeś się dla Boga od
wszelkich rozrywek. Jego głos i uświęcenie dusz były dla Ciebie ważniejsze. Przyjaźń z Bogiem
postawiłeś ponad wszystko i jesteś pewny, że przyjaźń z Bogiem oznacza przyjaźń z krzyżem.“

 
(Matka Maria Teresa, „Frucht der Liebe – Eucharistie – Priestertum“, „Owoc miłości – Eucharystia – Kapłaństwo”, wyd. Paul Pattloch, s. 137 )
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