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Pożegnanie Przeora Generalnego ks.
Hausa
 
Dnia 22 stycznia ks. Karl-Heinz Haus (88), pierwszy Przeor

Generalny Communio in Christo, pożegnany został w
trakcie Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym pw.

św. Jana Chrzciciela, a następnie złożony do grobu obok

Matki Marii Teresy.

 

Wielu towarzyszy drogi okazało mu ostatnie honory, na

czele z burmistrzem dr Hansem-Peterem Schickiem oraz

sławnym tenorem Johannesem Kalpersem, który specjalnie

przybył do Mechernich, aby zaśpiewać w trakcie Mszy św.,

która celebrowana była przez zastępcę przeora ks. Jasiona

Thazhathila, w koncelebrze z jedenastoma duchownymi.

Jürgen Fahnenstich powiedział w imieniu Kapituły:

„Takiego człowieka nikt nie chce utracić!” Burmistrz Schick

z wielkim żalem żegnał „niezwykłego człowieka i

wspaniałego kapłana”. Przewodniczący kapituły
katedralnej ks. Hans-Joachim Hellwig z Kall przekazał
wyrazy współczucia ks. bpa dr Helmuta Diesera z diecezji

Aachen. W porywającej homilii diakon Manfred Lang

przedstawił zebranym wiernym najważniejsze stacje życia

ks. Karla-Heinza Hausa. (ml)
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Światło pokoju w Betlejem
 
Kilka dni przez Wigilią wspólnotę Domu Macierzystego

Ordo Communionis in Christo odiwedzili harcerze z

Blankenheim. Przynieśli oni światło pokoju z Betlejem,

które z inicjatywy austriackiej rozgłośni radiowo-

telewizyjnej (ORF) co roku zapalane jest przez inne „dziecko

światła pokoju” w Bazylice Narodzenia Pańskiego i

samolotem transportowane jest najpierw do Wiednia.

Stamtąd harcerze przynoszą je w 3. niedzielę adwentową
do Niemiec. W Mechernich światło przekazane było na

ręce s. Lidwiny oraz mieszkańców placówki socjalnej, ku ich

wielkiej radości. W miłej atmosferze, przy dźwiękach

nastrojowej muzyki oraz słowach świątecznych opowieści,

mieszkańcy otrzymali również od uczniów Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Mechernich własnoręcznie wykonane

świece ze światełkiem LED. (ml)

Diakon Lang zastępcą
przewodniczącego
 
W następstwie Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza

Hausa, zgromadzenie walne Stowarzyszenia Dzieła
Socjalnego T.z. dnia 25 stycznia, wybrało diakona Manfreda

Langa na zastępcę przewodniczącego Stowarzyszenia i

dyrektora naczelnego Norberta Arnolda

Przeor Generalny ks. Haus, ze względu na postępującą
chorobę, na początku stycznia prosił o zwolnienie go z

obowiązków zastępcy przewodniczącego zarządu Dzieła
Socjalnego, proponując na swoje miejsce diakona

Manfreda Langa. Zgromadzenie, ze względu na sytuację
pandemiczną, odbywało się częściowo zdalnie, częściowo

na miejscu, w Domu Macierzystym. Niektórzy głos swój

oddali listownie.

Manfred Lang wybrany został jednogłośnie, przy czym dwie

osoby wstrzymały się od głosu i podziękował za zaufanie,

przyjmując wybór. (sw)



Spa w salonie fryzjerskim
 
Odwiedziny w salonie fryzjerskim mogą być prawie

odwiedzinami w spa: można wygodnie usiąść, otrzymuje

się masaż głowy pachnącym szamponem, potem filiżanka

kawy i gazeta pod suszarką.

W placówce opieki nad seniorem „Dom Effata” Communio

in Christo w Blankenheim stworzony został dla

mieszkańców mały salon fryzjerski, otwarty zawsze w

czwartki, gdy do placówki przybywa „mobilny” fryzjer wraz

ze swoim wyposażeniem. (st)

Kramnik dla ptaków z naturalnym
dachem
 
Projekt został zakończony… Grupa ochrony środowiska

placówki opieki długoterminowej Communio in Christo w

Mechernich, po długim okresie planowania, na wiosnę
2021 roku rozpoczęła budowę niezwykłego karmnika dla

ptaków, który stanąć ma między oddziałami 4A i 4B.

Między innymi „restauracja dla opierzonych gości”

otrzymać miała „ekologiczny” dach, znany z architektury

ekologicznych domów, który staje się coraz bardziej modny.

 

Przez wiele tygodni trwały prace: piłowanie, przykręcanie,

klejenie i malowanie. Prace pędzlem i farbą sprawiały
pacjentom największą frajdę. Wszyscy pracowali z

radością i zaangażowaniem. Na sam koniec posadzono na

dachu rośliny. Miejsce, gdzie stanąć ma karmnik,

znajdujące się między dwoma oddziałami, co umożliwia

wielu mieszkańcom obserwacje ptaków. Po omówieniu

projektu z kierowniczką placówki Sonją Plönnes, ogrodnik

Berthold Stephani umieścił w wybranym miejscu stabilną
kłodę, stanowiącą fundament karmnika. (ml)



Miłość bliźniego
 

Służ temu, który cierpi, który wątpi, który się lęka. Miłuj tego, do którego nie odczuwasz sympatii, z
którym nie chcesz się zaprzyjaźnić. Wychodź naprzeciw temu, który wszystko wie lepiej niż ty. Nie
bądź zazdrosny. Nie sądź, że jesteś lepszy od innych. Pochyl się na niedolą dzisiejszych czasów, aby

spełniła się wola Boża…
 

…Życie we wspólnocie oznacza: Znoszę obecność drugiego człowieka, zawsze jestem radosny,
przyjmuje błędy jego charakteru i miłuję właśnie tego, którego uważam za najbardziej

niesympatycznego, jestem pomocny, troszczę się o drugiego człowieka i odczuwam szacunek wobec
niego i szanuje każdego, starając się wszystkich miłować jednakowo.

 
(Matka Maria Teresa, „Ordensregel der Communio in Christo“, „Reguła Zakonu Communio in Christo“, wyd. MuNe, Paderborn 2001, s. 57; s. 58)
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