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Drodzy Przyjaciele i Członkowie!
 
Z okazji okresu Adwentu i zbliżającego się świąt Bożego

Narodzenia Ordo Ordo Communionis in Christo oraz Dzieło
Socjalne Communio in Christo z całego serca życzą Wam

wszystkiego dobrego oraz błogosławieństwa Bożego.

Niech Bóg, który stał się człowiekiem, będzie wśród Was -

wszędzie tam, gdzie spędzać będziecie świąteczne dni.

 

Niestety już po raz drugi Narodziny Zbawiciela wszystkich

ludzi obchodzić musimy w warunkach podyktowanych

przez pandemię. Czynimy to jednak z wielką nadzieję na

zbawienie oraz uzdrowienie przez niezmierzoną miłość
Boga, która okazała nam się w Dzieciątku w Betlejem.

Dziecię to jest miłością Boga, Zbawiciela i puka do naszych

drzwi. Naszym zadaniem jest Mu otworzyć…

 

Życzymy Wam i Waszym bliskim błogosławionych Świąt

oraz spokojnego Nowego Roku 2022.

Serdecznie pozdrawiamy -

Wasze Communio in ChristoWasze Communio in Christo

 

ks. Karl-Heinz Haus, Przeor Generalny

Norbert Arnold, Dyrektor naczelny

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/4729901/0/73e4f8fcc8/index.html


Communio oddane papieżowi
 
Przeor Generalny ks. Karl-Heinz Haus, w ramach specjalnej

audiencji w Watykanie, osobiście złożył wspólnotę
Communio in Christo na ręce papieża Franciszka. Uczynił
to, przekazując Ojcu Świętemu Regułę Zakonu Ordo

Communionis in Christo, list towarzyszący w języku

włoskim, a także złoty krzyż na łańcuszku, który Matka

Maria Teresa nosiła w trakcie założenia Communio dnia 8

grudnia 1984 roku w Mechernich. (ml)

ArtykuArtykuł do pobrania do pobrania

Władze miasta zainteresowane wizytą u
papieża
 
Kilka dni po powrocie 88-letniego Przełożonego Communio

z męczącej podroży do Rzymu, odwiedził go burmistrz

Mechernich dr Hans-Peter Schick, przybywając do Domu

Macierzystego w Mechernich w dniu św. Marcina. Szef rady

i administracji miasta z pierwszej ręki pragnął dowiedzieć
się o celach wyjazdu i wrażeniach, jakie grupa odniosła w

trakcie podróży do Rzymu. (ml)

Uroczytsości rocznicowe odwołane
 
„Z wielkim żalem, jednak biorąc pod uwagę dobro naszych

gości oraz zdrowie ich i naszych 200 podopiecznych i 300

pracowników w placówkach opieki, musimy odwołać
obchody zaplanowanej na 27 listopada uroczystości 37.

rocznicy założenia Communio in Christo przez Matkę
Marię Teresę. Powodem tego jest po raz kolejny silnie

rozpowszechniająca się pandemia Covid-19”. (ml)

https://t427366ea.emailsys1a.net/c/24/4729901/0/0/0/278165/f963cea287.html


„Najważniejszy dzień jego życia“
 
W trakcie ostatniego czwartkowego Impulsu Wieczornego,

w kaplicy Communio in Christo w Mechernich, siostra

Lidwina ze wspólnoty Ordo Communionis in Christo

opowiadała o podróży do Rzymu i wizycie u papieża, a

także o dwóch kolacjach grupy, zebranej wokół Przeora

Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa, w trakcie ich pobytu w

domu gościnnym św. Marty, które spożyła ona wraz z

papieżem Franciszkiem.

Szczęśliwe wspomnienia
 
W dzień święta św. Marcina w Domu Effata, w

świątecznie ustrojonej sali, stoły uginały się pod ciężarem

smakołyków. Podane zostały tradycyjne drożdżówki, kawa

i kakao. Przy akompaniamencie gitary wspólnie

zaintonowano tradycyjne pieśni, śpiewane w Niemczech z

okazji święta św. Marcina. Zarecytowane zostały również
wiersze. Już kilka tygodni wcześniej rozpoczęte zostały
prace nad sporządzeniem latarni w kształcie śmiesznych

„gąsek”, zawierających w swoich „brzuszkach” małe
prezenty-niespodzianki. Mieszkańcy snuli opowieści i

przypominali sobie szczęśliwe dni dzieciństwa. (kr)



Czas adwentowy
 
Wspólnota Communio in Christo z Mechernich zaprasza

wszystkich zainteresowanych na kolejny Impuls Wieczorny z

o. Paulem Thörner ze wspólnoty Don Bosco, który odbędzie

się 16 grudnia w kaplicy domowej Communio, przy

Bruchgasse 14, 53894 Mechernich. Paul Thörner (79) przez

dziewięć lat był dyrektorem Salezjan Don Bosco w

Jünkerath, pozostał tam jako wikariusz i nadal wspiera

wspólnotę jako dziekan. Wcześnie przez wiele lat był
kierownikiem domu edukacyjnego dla młodzieży „Haus Don

Bosco” w Calhorn, w Dolnej Saksonii. (kr)



Narodziony Zbawiciela
(21 grudnia 1992)

 
Z tego powodu Bóg stał się człowiekiem: aby objawić Jego miłość. Od tej chwili Jego słowo rządzi
światem: „Wy miłujecie Mnie, gdy miłujecie swego bliźniego. Nie możecie miłować Boga, gdy nie
miłujecie bliźniego”.  W te święta oskarża nas: „Świat umiera z głodu, bieda rządzi tym stuleciem.

Panują wojny, tortury i nienawiść wobec cudzoziemców.” Żyjemy w lęku, chcemy się chronić i
tracimy odwagę…

 
Dziecię to jest miłością Boga, Zbawicielem, o którym sobie przypominamy. Puka do naszych drzwi

w postaci tysiąca ludzi. Jego prośba jest osobista, abyśmy Go rozpoznali w tych, którzy są nam
równi, a tych, którzy są naszymi braćmi i siostrami oraz w tych, którzy jak my zostali zbawieni.

 
(Matka Maria Teresa „Ich bitte dich, o heilige Kirche – Im Namen des Geistes“ „Proszę Cię, o święty Kościele – w imię Ducha Świętego.”, wyd.

Westerngrund 1994, s. 76)
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