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Przeor Generalny ks. Haus wraca do
zdrowia
 
Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus przesyła serdeczne

pozdrowienia wszystkim przyjaciołom i członkom

Communio in Christo z placówki opieki długoterminowej

Dzieła Socjalnego. Przełożony Ordo wraca tam do zdrowia

po operacji kręgosłupa w szpitalu rejonowym w

Mechernich. Czuje się już o wiele lepiej. Pisze: „Liczne

życzenia rychłego powrotu do zdrowia oraz niezwykłe
wsparcie członków wspólnoty, a szczególnie personelu

medycznego, dodawały mi w chorobie siły i wiary! Niech

Bóg Was wszystkich błogosławi!” Doświadczył od

pielęgniarzy żywej miłości bliźniego, zgodnej z

podstawami, które głosiła i którymi żyła Matka Maria

Teresa.

https://t427366ea.emailsys1b.net/mailing/24/4300269/0/30c49c66ef/index.html


Dar duchowej spuścizny
 
Na zakończenie Mszy św. w Domu Macierzystym

Communio in Christo na Przeora Generalnego ks. Karla-

Heinza Hausa (87) czekała niespodzianka. Otrzymał trzy

pierwsze egzemplarze nowego wydania 26 książek Matki

Marii Teresy, zawierających jej duchową spuściznę. Tymże

podarunkiem oraz dziełem życia Matki Marii Teresy

uczczono życie tego wieloletniego, wiernego i tak ważnego

towarzysza życia i duchowości mistyczki i charyzmatyczki

oraz założycielki Communio in Christo, jego działalność
oraz jego powołanie, przede wszystkim z okazji jego

diamentowego jubileuszu święceń kapłańskich, a więc

tym samym zadanie, które spełnia dokładnie od 60 lat i

któremu oddał się całkowicie.

Do raportu...Do raportu...

Podarowane łóżko pomaga dzieciom
 
Hrabina Jeannette Beissel von Gymnich, przyjaciółka

Communio oraz Kreissparkasse Euskirchen (Okręgowa Kasa

Oszczędnościowa Euskirchen) zafundowały placówce

opieki długoterminowej w Mechernich nowe łóżko

terapeutyczne. Ma ono pomagać dzieciom z urazem

czaszkowo mózgowym między innymi w kształceniu

podstaw motorycznych, jak stwierdziła psycholożka Maria

Scheidtweiler, kierująca Służbą Socjalno-Terapeutyczną
placówki.

Dyrektor naczelny Norbert Arnold oraz kierowniczka

placówki Sonja Plönnes serdecznie podziękowali

sponsorom. „Wiele ważnych dla placówki sprzętów nie jest

refinansowanych i dlatego tak ważne są dla nas takie

dary”, stwierdził Arnold, przypominając, że Kreissparkasse

Euskirchen oraz hrabina Beissel od wielu lat wspierają
placówkę. Ponadto placówka znalazła w p. Haraldzie Lutz z

Kreissparkasse dobrego doradcę konsumenckiego.

https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4300269/0/0/0/248983/a135e5a43c.html


Do raportu...Do raportu...

Datki dla ofiar powodzi
 
Dzieło Socjalne Communio in Christo T.z. oraz Ordo

Communionis in Christo zbierają datki na rzecz

pracowników, którzy w sposób szczególny dotknięci zostali

klęską powodzi. Życzenie, aby im pomóc, zrodziło się
wśród personelu placówki. Zebrane pieniądze

przeznaczone zostaną na prace porządkowe, usunięcie

szkód oraz konieczny zakup nowych mebli i sprzętów dla

poszkodowanych w katastrofie pracowników Dzieła
Socjalnego.

Koleżanki i koledzy, których klęska nie trafiła tak silnie, od

razu po powodzi zajęli się zbieraniem datków dla

poszkodowanych, a sama placówka również wsparła akcję
finansowo. Numer konta w Kreissparkasse Euskichen

(Rejonowa Kasa Oszczędności Euskirchen): IBAN DE21

3825 0110 0003 3109 27 , hasło: „Hochwasserkatastrophe”

(„Klęska powodzi”).

Do raportu...Do raportu...

https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4300269/0/0/0/248987/84a6f2fbd9.html
https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4300269/0/0/0/248991/b423a858d9.html


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.

Wspólnotowe życie i radość
 
Życie wspólnotowe i radość z życia są w Communio in

Christo niezwykle ważne. „Niestety ze względu na

pandemię nie mogą odbyć się festyny letnie w klasycznym

tego słowa znaczeniu, w trakcie których występowały
zespoły, organizowany był bazar, celebrowana była Msza

św. pod gołym niebem, bądź do kupienia były kulinarne

smakołyki. Zamiast tego świętujemy w mniejszym kręgu,

ograniczając imprezy do poszczególnych oddziałów”,

stwierdził dyrektor naczelny Dzieła Socjalnego Communio

in Christo Norbert Arnold.

Mimo ograniczonej liczby uczestników tematy

poszczególnych imprez nie są mniej ciekawe: „Street Food

Festival”, „Cocktail Party”, „Wszystko Czekolada” aż po

„Włoskie Popołudnie”. Kilka tygodni temu miejsce miała
pierwsza tego typu impreza, a kolejne odbędą się do

końca lata.

Do raportu...Do raportu...

https://t427366ea.emailsys1b.net/c/24/4300269/0/0/0/248995/bb9cc1fa53.html


Przyjęcie chorych w potrzebie

Po strasznej klęsce powodzi w regionie Gór Eifel placówki opieki Dzieła Socjalnego Communio in Christo T.z. w Mechernich

i Blankenheim przyjęły w dniach po powodzi, która miała miejsce w nocy z 14 na 15 lipca, wielu pacjentów z innych,

dotkniętych kataklizmem placówek opieki, łącznie 19 osób, z tego 14 w placówce opieki nad seniorem „Dom Effata” w

Blankenheim i pięć osób w Mechernich.

Miłosierdzie w cierpieniu
(1 czerwca 1984)

 
„Moje doświadczenia w chorobie pozwoliły odkryć mi Boga w głębi mojego losu. Dźwigałam mój
krzyż i czułam się jak skazaniec. Nie rozumiałam sensu i pytałam: Dlaczego? Próbowałam zbliżyć
Boga do siebie, gdyż zobowiązywała mnie do tego moja wiara, wynikająca z głęboko religijnego

wychowania. I nagle On stanął przede mną, na końcu panującej we mnie ciemności. Odkryłam Go
na drodze do Golgoty, w lęku i łzach, obciążona krzyżem, zraniona własną winą. Pozwoliłam sobie
spojrzeć na Niego na Jego krzyżu, tam, gdzie z rozpostartymi ramionami wskazał mi, abym także

dźwigała mój krzyż i nie traciła odwagi lub była agresywna. Zaprosił mnie do komunii, do
wspólnoty oddania się, będącej aktem pokuty.”

 
(Fragment z książki Matki Marii Teresy: „Christus – Das Leben - Nächstenliebe” („Chrystus - Życie  - Miłość bliźniego”),

wyd. Paul Pattloch 1985, s. 35)
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