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Mądrość ujęta w nowy sposób
 
Nic nie jest tak bardzo częścią Mechernich jak wspólnota

zakonna „Communio in Christo”, której Dom Macierzysty

znajduje się w centrum miasta, zaraz obok hospicjum

„Stella Maris” i placówki opieki długoterminowej dla osób

potrzebujących szczególnej opieki.

Założycielka Ordo Communionis in Christo, gdyż tak brzmi

pełna nazwa uznanej oficjalnie przez Kościół wspólnoty,

była ogólnie znana jako niezachwianie wierząca i mądra

„mistyczka”, która w trakcie swego bogatego życia napisała
26 książek.

 

W serii „Edition Communio“ znanego wydawnictwa

„Echter“ z Wurzburga ukazały się aktualnie, w nowej szacie

i opracowaniu, tomy z lat 1975 – 1977. Deutsche

Nationalbibliothek (Niemiecka Biblioteka Narodowa)

zatytułowała dzieła te mianem „biografii narodowych”.

Dowiedz siDowiedz się wi więcej...cej...
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Słowa nadziei

Manfred Lang, rocznik 1959, stały diakon w Ordo

Communionis in Christo, wydał w renomowanym

wydawnictwie „Echter” w Wurzburgu, z serii „Edition

Communio”, tomik medytacji i refleksji, opartych na

doświadczeniach religijnych Matki Marii Teresy.

 

Pozycja jest czymś w rodzaju medytacyjnego przewodnika

do spotkań z samym sobą oraz Bogiem. Składa się z

dwunastu rozważań i tylu też pomocy medytacjynych.

Ćwiczenia te mają stanowić orientację i nadzieję w

czasach, w których brakuje radości i często też prespektyw

na przyszłość.

Manfred Lang jest dziennikarzem, redaktorem i autorem.

16 czerwca 2007 roku, w katedrze w Aachen, otrzymał z
rąk ks. bpa dra Heinricha Mussinghoffa święcenia

diakońskie. W kontekście Ordo Communionis in Christo,

którego jest członkiem, ukazała się dotychczas

biografia/hagiografia „Weit über alle Grenzen” („Daleko

poza wszelkimi granicami”) na temat założycielki Matki

Marii Teresy oraz antologia „Als ob es heute wäre“ („Jakby

było to dzisiaj”).

Ostatnią pozycję wydał wspólnie z ks. Hermannem-

Josefem Pottmeyerem, ks. prof. Stanisławem Urbańskim

oraz o. Rudolfem Ammannem na temat niezłomnej

aktualności Soboru Watykańskiego II. Zdjęcie na obwolucie

książki „Worte der Hoffnung“ („Słowa nadziei“) stworzył
artysta Franz Kruse (*1941) z Mechernich.

 

W wydawnictwie „Echter“ książkę znaleźć można pod

następującym hasłem: Worte der Hoffnung
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„Owoce służby bożej“
 
„Jesteś diamentem“, napisał ks. Stanisław Pindera,

wikariusz biskupi i infułat z polskiej diecezji Radom, do

Przeora Generalnego Communio in Christo ks. Karla-Heinza

Hausa z okazji 60. Rocznicy jego święceń kapłańskich. Ks.

Pindera pisze: „Najpierw dziękuję Panu Bogu za dar

Twojego życia i za dar Twojego kapłaństwa, za dar

poznania Ciebie, wspaniałego kapłana i dobrego

człowieka”.

Podobnie jak ks. Stanisław Pindera, gratulacje złożyło wiele

osób: towarzysze drogi, dygnitarze i znajomi, okazując w

słowach pochwały i serdecznych życzenia szacunek wobec

wieloletniej działalności Przeora Generalnego Communio in

Christo, z siedzibą w Mechernich, którego poczynania

oddziaływają na cały świat.

Dowiedz siDowiedz się wi więcej...cej...

 „Tutaj czuję się jak w domu“
 
Płyty z piosenkami znanych szlagierowych piosenkarzy,

wyszywane poduszki i czajnik z czasów babci – ożywiają
wspomnienia dawno minionych dni. Oaza spokoju z

fotelami w kratkę zachęca, aby usiąść i oddać się
wspomnieniom. „O, jak pięknie” lub „Czuję się jak w

domu” – to radosne wypowiedzi mieszkańców, którzy

napawają się miłą atmosferą nowego pokoju dziennego

dla osób chorych na demencję w Domu Effata Communio

in Christo w Blankenheim. Pomieszczenie to oddane zostało
niedawno do użytku w ramach małej uroczystości.
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Dobre humory na festynie ogrodowym
 
Czy ktoś coś wygra? Pytanie to już przez właściwym

losowaniem i rozdaniem wygranych było głównym

tematem rozmów w trakcie wspólnego festynu

ogrodowego w Domu Effata Communio in Christo w

Blankenheim.

 

Taras, położony na terenie rozległego parku, jest

odświętnie udekorowany, a popołudnie w pełnym toku. W

promieniach letniego słońca seniorzy spędzają wspólnie

miłe godziny.

Organizatorzy, aby urozmaicić popołudnie, wymyślili

szczególne atrakcje. Tombola jest zawsze czymś pełnym

napięcia i radości dla gości. Słodkie pralinki, wspaniałe
zapachy i musujący szampan są głównymi nagrodami i

symbolami, aby korzystać z życia i spędzać miłe chwile.

Muzyka gitarowa na żywo jest zaproszeniem do wspólnego

śpiewu i to do późnego wieczora.



Bulli, poncz i jeż z sera
 
Mały busik Volkswagena, nazywany w Niemczech

pieszczotliwie „Bulli”, nigdy nie był jedynie pojazdem, lecz

obiektem kultowym i typowym samochodem hipisów. Dziś
okaz taki  - „flower power” bus w kolorze żółtym, na

różowym tle – zdobił banner zawieszony z okazji festynu w

ogrodzie placówki Communio in Christo w Mechernich

Mieszkańcy uczcili w to popołudnie lata 60. i 70., których

głównym mottem były „love, peace and happiness”, a więc

„miłość, pokój i szczęście”. Nie mogło zabraknąć zatem

typowych dla tych lat przysmaków, jak poncz owocowy czy

też zakąski z sera w kształcie jeża, podobnie jak i gitara -

nadmuchana i nadająca się świetnie do grania „w

powietrzu”. Zakąski serwowane były na starych płytach

winylowych.

 

Dzień hipisa nie był jedynym festynem w lecie, lecz

punktem szczytowym całej serii festynów. Wcześnie

miejsce miały już imprezy, jak „włoskie południe” czy też
turniej boccia (włoska gra w kule).



Trzeci Impuls Wieczorny na temat
Encykliki papieża Franciszka
 
Następny duchowy Impuls Wieczorny Communio in Christo

odbędzie się we wtorek, 14 września o godz. 19.00 i

ponownie poświęcony będzie Encyklice „Fratelli Tutti”

papieża Franciszka. Wieczór rozpocznie się o godz. 18.30

modlitwą różańcową i nieszporami w kaplicy domowej,

przy Bruchgasse 14. Po Impulsie z o. Rudolfem Ammannem

odbędzie się Msza św. (20.15).

 

Obowiązują aktualne przepisy pandemiczne. Ze względu

na ograniczoną ilość miejsc siedzących, prosimy o

zgłoszenie uczestnictwa u s. Lidwiny pod numerem

telefonu: +49 2443 9814-744.

W trakcie Impulsu Wieczornego w czwartek, 28

października, diakon Manfred Lang przedstawi swoją nową
książkę „Worte der Hoffnung” („Słowa nadziei”). Zdjęcie

wykonane zostało w trakcie jednego z wieczorów przed

pandemią.



Czyny potwierdzają wolę Bożą:
Charyzmat

(17 maja 1985)
 

„Bóg wymaga wyraźnie od założyciela, który oddaje się Jego planowi, aby zawsze kroczył obraną
drogą danego przez siebie „Tak”. Nawet, jeśli założyciel nie zna konsekwencji związanych z

wypowiedzeniem swego „Tak”, kieruje się on posłusznie i za całkowitym zaufaniem zgodnie z
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