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„Duchowa więź“
 
Siostry Boromeuszki, które od 1971 działają w Zambii,

obchodziły niedawno złoty jubileusz służby misyjnej. „Od

początku służyłyśmy zgodnie z chryzmatem miłosierdzia,

szczególnie wobec chorych, biednych i opuszczonych ludzi –

trędowatych w Liteta, chorych w Chilanga, później w St.

Luke’s Hospital w Mpanshya”, pisze Boromeuszka s.

Franciszka Taul z Polski. Siostry Miłosierdzia łączy wielka

więź z Ordo Communionis in Christo w Mechernich… (kr)

„Bóg spogląda nam w oczy…“
 
Duże” obchody rocznicy założenia Communio in Christo,

zaplanowane na pierwszą sobotę adwentową w kościele

parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mechernich, padły
niestety ofiarą kolejnej fali pandemii. Zamiast tego

wspólnota Ordo obchodziła rocznicę 8 grudnia, w dniu

święta Niepokalanego Poczęcia, właściwego dnia

założenia wspólnoty przez Matkę Marię Teresę przed 37

laty, celebrując Mszę św. w obecności członków i

przyjaciół w kaplicy domowej przy Bruchgasse. (ml)
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Oczami Dzieciątka…
 
Werwą i dużą dozą humoru, którymi cechował się „Postój

przed Bożym Narodzeniem”, Salezjanin o. Paul Thörner

uraczył zebranych w czwartkowy wieczór w trakcie Impulsu

Wieczornego Communio in Christo w Mechernich. Zebrana

publiczność, siedząca ze względu na zaostrzenia

pandemiczne w dużych odstępach, reagowała na

błyskotliwe i pełne wiary stwierdzenia kapłana Don Bosco z

Jünkerath głośnymi wybuchami śmiechu oraz długimi

owacjami na zakończenie referatu. Swoim słuchaczom o.

Thörner radzi, aby używali zawsze swych oczu… (ml)

„Tam gdzie jest Chrystus…“
 
„Ubi Christus, ibi Ecclesia“ („Tam gdzie jest Chrystus, jest

też Kościół) będzie centralnym tematem kolejnego

Impulsu Wieczornego Communio in Christo w czwartek, 20

stycznia 2022.

„Tym samym chodzi też o żywą teologię Matki Marii

Teresy i papieża Franciszka“, zdradził diakon Manfred Lang,

który będzie w czwartkowy wieczór głównym dawcą
impulsu. Chrystus objawia się nie tylko w sakramentach i

mszach, lecz również w zadręczonej siostrze oraz

pozbawionym praw bracie. (ml)



Drodzy Przyjaciele, Towarzysze Drogi
oraz Dobroczyńcy naszego
Stowarzyszenia! 
 
Spoglądamy na rok 2021 z mieszanymi uczuciami. Covid-19

nadal trzyma nas w ryzach. Powódź w naszym regionie

trafiła wielu z nas bezpośrednio, a wszystkimi nami

wstrząsnęła.

Jakże kojące były zatem minione dni Bożego Narodzenia:

dni wewnętrznej refleksji, pokoju, czasu dla najbliższych.

Boże Narodzenie było w tym roku – bardziej niż
kiedykolwiek dotąd – świętem wdzięczności, nadziei oraz

dobrej myśli. Nieśmy nadal wspólnie właśnie tę nadzieję i

wiarę w zbliżający się 2022 rok.

 

Życzymy Wam z całego serca błogosławionego,

szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2022!

 

Wasze Stowarzyszenie Wspomagające Hospicjum Stella

Maris T.z.

Rainer Breinig



Kolędy na każdym kroku…
 
Adwent to czas opowiadań i wierszy, zapachu ciastek i

kolęd. W Communio in Christo mieszkańcy placówki opieki

długoterminowej w Mechernich sami zorganizowali

adwentową uroczystość. A w placówce domu dla seniora

„Dom Effata” w Blankenheim odbywały się „koncerty

okienne” stowarzyszenia muzycznego Dollendorf oraz

chóru „Kuimba”, dzięki którym w palcówce panowała
wspaniała atmosfera świąteczna. (st)

Stanąć na własnych nogach dzięki
datkom
 
Dzięki szczodrym datkom dobroczyńców z regionu Dzieło
Socjalne Communio in Christo T.z. mogło zakupić pomoce

dla mieszkańców. Ułatwiają one pacjentom placówki opieki

długoterminowej Communio in Christo oraz hospicjum

Stella Maris wstanie z łóżka, dodając im pewności oraz

ułatwiając pracę personelu. (st)



Poświadcz mnie jako Odkupiciela
(7 listopada 1990)

 

Chrystus stoi przede mną, objawiając się jako doskonały chrześcijanin. Ogranicza prawo, które czyni
z Niego sędziego czy karzącego Boga. Sędzia sądzi według wyskokości winy. Chrystus sądzi według

miłości. Dla Niego nie istnieje ograniczenie miary wybaczenia. On jest Bogiem. Ewangelia to
poświadcza: „Ojciec nie sądzi nikogo”. Dalej czytamy w Ewangelii: „Albowiem Bóg nie posłał

swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J
3,17).

 
(Matka Maria Teresa, „Die Begegnung mit dem Erlöser – Was fehlt an den Leiden Christi? – Unser Dank“, „Spotkanie ze Zbawicielem . Czego

brakuje w Męce Chrystusa? – Naszej wdzięczności“, wyd. Westerngrund 1994, s. 166)
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