
Newsletter nie otwiera się? Kliknij tutaj.

03.03.2022 | Nr. 81 PL

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5055757/0/eb7bcbf871/index.html


Benefisowy wieczór autorski z
Jürgenem Wiebicke
 
Co wiemy o życiu naszych rodziców, dzieci wojny? Gdy

życie matki Jürgena Wiebicke dobiegało kresu, rozmawiał z
nią o nim, aby przeżycia generacji, która doświadczyła
wojny i nazizmu nie zniknęły wraz z jej śmiercią.

 

Mieszkający w Kolonii autor i dziennikarz spisał to wszystko

w nowej książce („Sieben Heringe“ – „Siedem śledzi“) –

jest to ważny tekst w obliczu faktu, że przeciwnicy prawdy

oraz ludzie pełni nienawiści aktualnie wypełzają ze swego

ukrycia. Jürgen Wiebicke zaproponował zatem urządzenie

benefisowego wieczoru autorskiego na rzecz Hospicjum

Communio in Christo „Stella Maris“ w Mechernich, który

odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godz. 19.00 w sali

ratuszowej w Mechernich, wstęp od godz. 18.30.

Bilety (12 Euro) można nabyć w Communio, Bruchgasse 14

(w recepcji), w księgarni „Schwinning”, w aptece „Glück

Auf“ i „Kolping“. Wieczór benefisowy sponsorowany jest

przez biuro podróży „Schäfer-Reisen“ oraz agencję
prasową „Lang & Roggendorf Medien GmbH”

(„ProfiPress“). Książkę będzie można nabyć na miejscu,

jest też możliwość otrzymania autografu od autora.

Obowiązują aktualne 1 kwietnia przepisy pandemiczne.

 

Jürgen Wiebicke od 14 lat prowadzi audycję radiową „Das

philosophische Radio“ („Filozoficzne radio“) w rozgłośni

WDR 5. Jego książka „Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?“

(„Czy wolno nam pozostać takimi, jakimi jesteśmy?”)

ukazała się w 2013 roku, a w 2017 roku pozycja „Zehn

Regeln für Demokratie-Retter“ („Dziesięć zasad dla

ratujących demokrację”). Należy on do kręgu

organizatorów Phil. Cologne (Międzynarodowy Festiwal

Filozoficzny), wiele razy był gościem Lit.Eifel (Festiwal

Literatury) oraz Ordo Communionis in Christo w

Mechernich. (ml)



Msza św. w intencji Przeora
Generalnego
 
Msza św. w intencji naszego wielebnego Przeora

Generalnego ks. Karla-Heinza Hausa odprawiona zostanie w

sobotę, 5 marca, o godz. 17.00 –ze względu na pandemię
odbędzie się jedynie w małym gronie wspólnoty.

Eucharystię, celebrowaną przez ks. Jaisona Thazhathila,

zastępcę Przeora Generalnego, zobaczyć będzie można od

poniedziałku, 7 marca, na stronie internetowej Ordo

Communionis in Christo.

Ks. Karl-Heinz Haus (88), pierwszy i dożywotnie przez

Matkę Marię Teresę wyznaczony Przeor Generalny, zmarł
w poniedziałek, 17 stycznia, w Domu Macierzystym Zakonu,

znajdując miejsce ostatniego spoczynku 22 stycznia na

cmentarzu w Mechernich, u boku Matki Marii Teresy. W

uroczystościach pogrzebowych udział wzięło wiele znanych

osób oraz towarzyszy drogi Przeora, który przez

kilkadziesiąt lat był kierownikiem duchowym oraz

spowiednikiem Założycielki. (hg)



Nowy kapłan w Domu Macierzystym

Wspólnota Domu Macierzystego Communio in Christo w

Mechernich wita nowego kapłana: Księdza Sabumon

„Sabu“ Purayidathil Scaria, urodzonego 16 sierpnia 1979

roku w Kannur (Indie). Ten wcześniejszy Kapucyn i przeor,

przeniósł się do syro-malankarskiej archidiecezji ks. Jaisona,

której kardynałem jest ks. kard. Cleemis. Od końca stycznia

służy tymczasowo w Domu Macierzystym Ordo

Communionis in Christo.

 

Ks. Sabu już od 2013 roku mieszka w Niemczech, najpierw

pracował w Frankfurcie, później w kościele Franciszkanów

w Ingolstadt, a następnie był przeorem, rektorem i

miejskim duszpasterzem. Obok malayam, który jest jego

ojczystym językiem, włada angielskim i niemieckim. Jego

hobby to książki, wędrówki piesze oraz muzyka. (hg)



Droga z centrum, aż po margines  
 
„Aby zrozumieć o. Franciszka Marię od Krzyża Jordan,

musimy zrozumieć czas i sytuację, w jakiej żył”, powiedział
o. Paul Cyrys, przeor Klasztoru Salwatorianów w Steinfeld,

w trakcie referatu o założycielu zakonu (1848-1918) w

Communio in Christo w Mechernich.

 

Jako wprowadzenie w drugą i duchową część swego

Impulsu Wieczornego w Domu Macierzystym w

Mechernich, w kaplicy domowej Domu Macierzystego, o.

Cyrys odtworzył skomponowany specjalnie z okazji

beatyfikacji o. Jordana w Rzymie w 2021 roku angielski

utwór „Eternal Life“ („Życie wieczne“): „Refren

odzwierciedla definicję życia wiecznego, które rozpoczyna

się już tutaj i teraz. „Gdyż wszystko, co potrzebujemy to

niezachwiana wiara, miłość, zaufanie do Boga i Jezusa“,

stwierdził przeor Salwatorianów ze Steinfeld. (hg)

Impuls wielkopostny z Ojcem Don-
Bosco
„Zawrócić znaczy zmienić sposób myślenia“ – tak brzmi

impuls wielkopostny o. Günthera Wendel SDB w czwartek,

10 marca, o godz. 19.00 w kaplicy przy Bruchgasse, Ordo

Communionis in Christo. Salezjanin Don Bosco jest

dyrektorem i kierownikiem Domu Dominikus Savio w

Jünkerath.

Uczestników Impulsu Wieczornego zapraszamy na

Modlitwę Różańcową oraz Nieszpory o godz. 18.30, a

następnie od godz. 19.00 do 20.00 na Impuls Wieczorny.

Na godz. 20.15 zaplanowana jest Msza św. Obowiązują
aktualne przepisy pandemiczne. Prosimy o zgłoszenia u Tilja

Puthenveetila: (+49 2443) 98 14-823. (ml)



Świadectwo dla Zbawiciela
 

Moje powołanie stwarza nowe życie. Dzięki niemu prawda nabiera kształtu i uwalania siłę i energię.

W rozważaniach bolesnych tego roku poświadczam Zbawiciela. Mówię o Jego dobroci i Jego
miłości, której brakuje chrześcijaństwu. Mówię o naszej słabości i nie wzbraniam się przed

mówieniem o spotkaniach z niezwykle miłosiernym Bogiem. Przytaczam cierpienia Chrystusa. Nie
mówię jednak o ich strasznej stronie, lecz o ich powodach i wymiarze wybaczenia.

 
My, chrześcijanie, staliśmy się w chrzcie św. nowymi ludźmi. Umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i
zmartwychwstaliśmy. Jesteśmy wolni od wszelkich praw. Mamy tylko jedno prawo: Miłujcie się

wzajemnie. W Liście do Rzymian (8,1-2) czytamy:
„Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie1, nie ma już potępienia. Albowiem prawo

Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci…”

Mówię o Zbawicielu, który we mnie i w moim powołaniu ponownie poświadcza Swoje przesłanie,
jak przed 2000 laty, i który Swoją miłość okazał mi w taki sposób, że przekraczam cieśniny prawa,

aby poświadczać to jedno jedyne prawo…
 

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

Westerngrund 1994, s. 120; s. 121; s. 122)
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