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Dwie flagi więcej do kliknięcia
 
Mechernich –  „Serdecznie witamy“  i „Welcome“  - tymi

słowami witani będą odwiedzający stronę internetową
www.communio.nrw. Po raz pierwszy informacje na niej

prezentowane będą w języku polskim i angielskim. Aby

zmienić język wystarczy kliknąć na daną flagę po prawej

stronie ekranu.

„Naszym międzynarodowym przyjaciołom i rzecznikom idei

łatwiej będzie zdobyć informacje o Matce Marii Teresie,

Ordo Communio in Christo oraz na temat aktualnych

wydarzeń”, powiedział ks. Jaison Thazhathil, zastępca

Przeora Generalnego. Przesłanie absolutnej miłości

bliźniego założycielki Communio Matki Marii Teresy ma

zasięg na cały świat. (kr)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/4501529/0/3b4d67c3c8/index.html
https://t427366ea.emailsys1a.net/c/24/4501529/0/0/0/261369/c11e7f293f.html


Roczne walne zgromadzenie
Hospicjum
 
Stowarzyszenie Wspierające Hospicjum wsparło w 2020

roku działalność hospicjum dla umierających „Stella Maris”

wieloma datkami. „Jest to najlepszy wynik, jaki udało się
osiągnąć w całej historii stowarzyszenia”, stwierdził
przewodniczący Rainer Breinig w czasie 22 walnego

zgromadzenia. W trakcie przeprowadzonych pod

kierownictwem Guido Plützera wyborów na stanowisko

przewodniczącego, jej dotychczasowy przewodniczący

wybrany został ponownie. Podobnie jednogłośnie wybrany

został zastępca przewodniczącego Heiner Dieroff,

sekretarka stowarzyszenia Miriam Arnold, skarbnik dr

Thomas Göbel oraz członkowie Gerti Breinig, Guido Plützer

i Wilfried Schmidt. Stałymi członkami stowarzyszenia są:

Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus, jego zastępca ks.

Jaison Thazhathil oraz Norbert Arnold, dyrektor naczelny

Dzieła Socjalnego Communio in Christo, utrzymującego

Hospicjum Stella Maris. Na stanowisko rewizora powołani

zostali przez zgromadzenie Ursula Schmidt-Lehr i diakon

Manfred Lang. (ml)



Ucztowanie na słonecznym tarasie
 
Blankenheim – Grillowanie w lecie należy do ulubionych

zajęć rekreacyjnych w Niemczech. Dlaczego zatem inaczej

miałoby być w Domu Effata, który zaprosił swych

mieszkańców na popołudniowego grilla na słonecznym

terasie. Seniorzy się cieszyli, a pogoda sprzyjała,

ogrzewając zebranych swymi ciepłymi promieniami.

 

 Do wyboru były pyszne przysmaki z grilla, do tego sałatki,

przyrządzone własnoręcznie w kuchni Domu Effata. Przy

długim stole panie i panowie spędzili mile czas. „Szybko

było jasne, że takie miłe popołudnie warte jest powtórki i

to jeszcze we wrześniu“, stwierdziła Anita Leyendecker ze

Służby Socjalnej Domu Effata. (kr)



Pyszne lody w Domu Effata
 
Blankenheim – Pierwszą wzmiankę w języku niemieckim

na temat lodów znaleźć można w książce kucharskiej z

1597 roku. Pierwsza lodziarnia powstała w XVII wieku w

Paryżu. A teraz wielka sala jadalna Domu Effata zamieniona

została dla mieszkańców Domu Effata w przytulną włoską
lodziarnię. Już w dzieciństwie wszyscy uwielbialiśmy

roztapiające się na języku smakołyki, a również i w

podeszłym wieku zimne słodycze smakują każdemu. „To

było też powodem, że lodziarnia cieszyła się wśród pań i

panów, mieszkających w Domu Effata wielką
popularnością”, powiedziała Zarlasht Azimi, kierowniczka

służby medycznej Domu Effata.

 

W tym celu powstała nawet specjalna dla Domu Effata

karta z lodami - dzięki czemu każdy wybrać mógł swoje

ulubione lody, wszystko jedno, czy o smaku bananowym,

karmelowym czy czekoladowym, serwowane przez

„kelnerkę” w pucharkach – jak w lodziarni. Można było
nawet zamówić pucharek lodów z ajerkoniakiem.

 

O nikim nie zapomniano, gdyż nawet mieszkańcom, którzy

w tym popołudniu nie mogli wziąć udziału, osobiście

zaniesione zostały lodowate smakołyki. Zarlasht Azimi

podkreśliła: „Było to szczególne popołudnie, spędzone w

miłym towarzystwie i atmosferze, w trakcie którego można

było oddawać się rozkoszom podniebienia”. (kr)



Impuls wieczorny z diakonem Lang
 
Zwykle o. Rudolf Ammann ISch prowadzi Impulsy

Wieczorne w Communio in Christo. W czwartek, 28

października, kapłan szensztacki oddaje prowadzenie

medytacyjnego wieczoru w ręce diakona Manfeda Langa z

Mechernich, aby tenże 62-letni dziennikarz i diakon stały
mógł przedstawić swą książkę „Worte der Hoffnung”

(„Słowa nadziei”), z 12 medytacjami Matki Marii Teresy.

Książka ta jest przewodnikiem medytacyjnym, aby z

pomocą Matki Marii Teresy odnaleźć drogę do samego

siebie oraz do Boga.

Wieczór rozpocznie się po godz. 18.30 modlitwą
różańcową oraz nieszporami w kaplicy domowej, przy

Bruchgasse 14. Po impulsie (19.00-20.00) odprawiona

zostanie Msza św. Obowiązują aktualne przepisy

pandemiczne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc

siedzących, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa u s. Lidwiny

po numerem telefonu: +49 2443 9814 744. (ml) 



„Wszyscy jesteśmy dziećmi Maryi“  
 
Mechernich – „Tekst ten zasługuje, aby się nim dogłębnie

zająć”, stwierdził o. Rudolf Ammann ISch w trakciedrugiego

i trzeciego Impulsu Wieczornego Ordo Communionis in

Christo na temat Encykliki papieskiej „Fratelli tutti”. Siostra

Lidwina zorganizowała dla każdego uczestnika osobny,

darmowy egzemplarz, otrzymany z Episkopatu Niemiec.

„Papieża Franciszek okazał szerszy wymiar słowa

braterstwo i ma na myśli każdego człowieka“, tłumaczył o.

Ammann – także muzułmanów, także wrogów oraz ludzi

obojętnych: „Mamy wspólnego Ojca i wspólną Matkę,

wspólnych rodziców na tamtym świecie…” (ml)



Słowa pochwały z Warszawy
 
Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus, Ojciec Rudolf

Ammann i diakon Manfred Lang otrzymali z Warszawy

pochwałę za swą publicystyczną pracę. Emerytowany

profesor teologii ks. Stanisław Urbański, jeden z najbardziej

znanych ekspertów w dziedzinie mistyki chrześcijańskiej XX

wieku na świecie oraz kierownik katedry na Uniwersytecie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pochwalił
książki wydane w wydawnictwie Echter, z cyklu „Edition

Communio”.

Ostatnią pozycją był przewodnik medytacyjny „Worte der

Hoffnung” (Słowa nadziei”) wydawcy diakona Manfreda

Langa, zawierający 12 wielkanocnych rozważań
założycielki Communio Matki Marii Teresy. Jeden z

egzemplarzy Ksiądz Profesor przekazał bibliotece

uniwersyteckiej, drugi zaś doktorantowi, władającemu

językiem niemieckim, w celu przygotowania wykładów oraz

seminarium w październiku. Ks. prof. Urbański pisze

również, że studenci znają już mistykę Matki Marii Teresy:

„Będziemy jeszcze bardziej zgłębiać jej życie mistyczne. Na

jej przykładzie będą wykłady z mistyki. Gdy krytykuje się
życie mistyczne na Zachodzie Europy, tym bardziej trzeba

pokazywać działanie Boga w życiu mistyczek”. (ml)



Prawo to zwie się miłość
(19 listopada 1985)

 
Spór między prawem a miłością jest tematem dziejów świata. Jeżeli chcemy zatrzymać rozpad

naszego życia, wtedy coraz silniej musimy pozwolić przekonać się miłości,
która stała się naszym osobistym udziałem.

Gdy rozpoznana zostanie ona we właściwym wymiarze, stanie się życiem, a prawo spełniać się
będzie w sposób naturalny. Miłość jest niezwykłą melodią Soboru Watykańskiego II. Miłość jest

życiem Kościoła. Miłość jest świadectwem naszego następstwa Chrystusowego. Została nam
podarowana w Duchu Świętym. Kto pozwoli się tej miłości prowadzić i zostanie nią objęty, w tym

stanie się ona autorytetem. On będzie ponad wszystko,
w każdym spotkaniu i w każdej sytuacji.   

»Miłujcie się wzajemnie, gdyż miłość pochodzi od Boga! (por. 1 J 4,7)
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