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Zaproszenie na obchody 37. rocznicy
założenia wspólnoty 27 listopada 2021
roku 
 
Drodzy Wierni, drodzy Przyjaciele Communio in Christo!

 

Serdecznie zapraszamy Was na obchody rocznicy założenia

wspólnoty, która odbędzie się w pierwszą sobotę
adwentową, 27 listopada, o godz. 10.00 , w formie

uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Jana

Chrzciciela (adres nawigacyjny: An der Kirche 1), w

Mechernich.

Obowiązują aktualne przepisy pandemiczne (dowód

szczepienia, wyzdrowienia bądź test, utrzymywanie

odstępu). Zgłoszenia w sekretariacie Przeora Generalnego

u p. Tilja Puthenveettila, pod numerem telefonu: (+49

2443) 9814 823 lub mailowo: info@communio.nrw

 

Głównym celebransem będzie o. Andreas Batlogg SJ,

rocznik 1962, doktor teologii, w latach 2000-2017 członek

redakcji „Stimmen der Zeit” („Głosy czasu”), wykładowca

na uniwersytecie w Bambergu, Innsbrucku oraz Seoulu w

Korei. W cyklu „Edition Communio”, wraz z Paulem M.

Zulehnerem, wydał książkę „Der Reformer” („Reformator”)

o papieżu Franciszku, która odniosła wielki sukces. Można

otrzymać ją w tym dniu w Mechernich, wraz z sygnaturą
autora.

O godz. 17.00 w kaplicy domowej Communio in Christo

odbędą się uroczyste nieszpory adwentowe.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

ks. Karl-Heinz Haus, Przeor Generalny

Norbert Arnold, dyrektor naczelny



Doświadczenie wiary
 
„Worte der Hoffnung“ („Słowa nadziei“), tak brzmi tytuł
jego nowej książki – słowa, których źródło znajdują się w

mistyce przeżyciowej założycielki Communio Matki Marii

Teresy. Wydawca Manfred Lang, diakon Ordo

Communionis in Christo, do tekstów założycielki,

pochodzących z intensywnych doświadczeń i spotkań z

Bogiem, napisał słowa wprowadzające i komentarze, które

wszystkim czytelnikom przybliżyć mają dwanaście

rozważań wielkopostnych i wielkanocnych, wybranych

przez autora jako przykład jej twórczości. 

„Napotkają oni Boga, jeśli przyzwolą na przygodę, jaką
jest kroczenie śladami Matki Marii Teresy”. Ta wydana w

cyklu „Edition Communio,” w wydawnictwie „Echter” w

Wurzburgu, książka medytacyjna, z przedsłowiem Przeora

Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa, jest według słów

diakona Langa „drogą dla wszystkich”.

W trakcie regularnie urządzanego Impulsu Wieczornego w

Domu Macierzystym, gdy zebrani mogli zaznajomić się z

nową pozycją, otwarta została im droga do osobistego

skarbu, jakim jest doświadczenie Boga i wiary. „Tak też na

zakończenie doszło do wspaniałego i pełnego zaufania

dialogu na temat spotkania z Bogiem we własnym życiu”,

stwierdził prelegent. (eb)



„Skarb miłosierdzia“
 
Mechernich – w przeddzień święta św. Teresy z Avila, 14

października, Ordo Communionis in Christo obchodziło w

kaplicy domowej przy Bruchgasse imieniny swej założycielki

Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994).

Pięciu kapłanów, zgodnie z obecnymi przepisami

pandemicznymi, koncelebrowało Mszę św. w wypełnionej

przez wiernych kaplicy. Kapłan Communio ks. Ndumba

Likomeno z Zambii ukazał analogię między św. Teresą z

Avila i założycielką Matką Marią Teresą z Mechernich.

Obydwie zainspirowane przez Ducha św. kobiety były
mistyczkami, które poprzez swoje doświadczenia i

przeżycia, znajdowały się w bezpośrednim kontakcie z

Bogiem. (kr)



Mieszkańcy domu opieki nad seniorem
„Dom Effata“ w Blankenheim
obchodzą dożynki
 

Blankenheim/Mechernich – W słońcu ostatnich ciepłych

dni roku pola pustoszeją, a spichlerze się napełniają.

Zakończenie zbiorów zawsze uroczyście świętowane jest w

„Domu Effata” Communio in Christo. Dożynki są dla

mieszkańców placówki mianowicie wartościową tradycją,

akcentującą zmianę pór roku.

 

„Ołtarz został przepięknie udekorowany darami natury:

kwiatami, owocami pól oraz bochenkami świeżo

upieczonego chleba. Msza św. miała niezwykle odświętny

charakter“, opowiada Anita Leyendecker ze Służby

Socjalnej Domu Effata. Ks. dr Innocent Dim z Nigerii

poświęcił dary, dziękując za nie Bogu i życząc, aby wszyscy

ludzie na świecie mieli zawsze pod dostatkiem pokarmu.

Na zakończenie Mszy św. poświęcone uprzednio i świeżo

upieczone bułeczki rozdane zostały wśród mieszkańców i z

wdzięcznością przez nich przyjęte. (kr)



Stowarzyszenie muzyczne z
Mechernich-Weyer w „Domu Effata”
 
Mieszkańcy „Domu Effata” mogli muzycznie wejść w

nastrój „złotego października”, goszcząc w drugi weekend

tegoż miesiąca stowarzyszenie muzyczne „Concordia” z

Mechernich-Weyer, pod kierownictwem muzyka Petera

Züll, który przed przejściem na emeryturę był zawodowym

muzykiem w niemieckiej bundeswerze.

„Orkiestra dęta zajęła miejsce na naszym obszernym

tarasie”, opowiedziała Anita Leyendecker ze Służby

Socjalnej w rozmowie z redakcją newsletteru, dodając:

„Mieszkańcy domu byli niezwykle zadowoleni z zagranych z

werwą melodii”.

Zagrane zostały znane pieśni ludowe, jak i nowoczesny

swing. Oferta muzyczna stowarzyszenia muzycznego z

Mechernich jest po prostu ogromna.

Obok podawanych napojów, mieszkańcy mogli również
zjeść lody. W ten sposób wystartowaliśmy w weekend”,

stwierdziła Anita Leyendecker, a tym samym w październik,

który ucieszył wszystkich prawie letnimi temperaturami.

(ml)



Ks. Patrick Mwanguhya w Domu
Macierzystym
 
„Przychówek” w Domu Macierzystym Communio in Christo

w Mechernich: Ks. Patrick Mwanguhya (35) z Ugandy, z

diecezji Fort Portal, rozpoczął na życzenie swego biskupa

ks. bpa Roberta K. Muhiirwa, który osobiście dwa razy

gościł już w Mechernich, kilkuletni wolontariat w

Niemczech.

Patrick Mwanguhya urodził się 7 lipca 1986 jako trzecie z

siedmiorga dzieci swej rodziny i otrzymał święcenia

kapłańskie 29 czerwca 2019 roku (święto św. Piotra i

Pawła) w katedrze w Virika.

„Mój biskup ks. bp Robert K. Muhiirwa opowiedział mi z

wielki przekonaniem, że Ordo Communionis in Christo jest

wspólnotą dobrych ludzi, żyjących miłością i realizujących

postanowienia Soboru Watykańskiego II”.

 

Ks. Patrick jest następcą ks. dra Roberta Mutegeki,

współbrata z tej samej diecezji. Pisze: „Spędziłem z Wami

dopiero dwa tygodnie, a już teraz szczęśliwy jestem z

powodu doświadczonej od Was miłości. Niech Bóg

błogosławi Wam wszystkim, którzy czytacie ten newsletter,

i niech Bóg błogosławi Communio in Christo i Przeora

Generalnego. Dziękuję Wam!” (ml)



DROGOWSKAZ
(11 kwietnia 1980)

 
„Jakże nic nie znaczące byłoby ludzkie cierpienie, gdybyśmy częściej zapytywali się, co ono w

zasadzie ma wspólnego z Bogiem. Dyskusje na temat wartości i braku wartości ważnych dla nas,
posiadanych rzeczy stałyby się niepotrzebne, gdybyśmy rozpoznali cel, dla którego żyjemy i

miłujemy. Miłość, do której zostaliśmy powołani jest nadzieją, która pozwala nam żyć w dążeniu ku
Bogu. Przynosi nam nowe zadania, przynosi nam nadzieję. Od tej chwili nie możemy już myśleć: W

przyszłym roku spełnię zadania Unio. W przyszłości bardziej będę się tym interesować. Pojutrze
zrobię, co koniecznie zrobione musi być dzisiaj.

Jest to w naszym przypadku niemożliwe. Wspólnie mamy obowiązek spełniać wolę Bożą i pomagać
w budowaniu godnego człowieka świata, który wszystkim przyniesie nadzieję. Dzisiejszego

wieczoru, gdy dane nam będzie rozpoznać, jaką ponosimy odpowiedzialność i do czego zostaliśmy
powołani, dojdzie do spotkania z Chrystusem, który stał się życiem. Jest wśród nas i przemawia do

Was.“
 

Przyp. red.: W 1980 roku nie istniało jeszcze „Ordo Communionis in Christo“.  W latach 1977 –
1980 Matka Maria Teresa założyła pięć wspólnot pod nazwą Unio.
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