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Życzymy Wam błogosławionych Świąt Wielkanocnych
 
Zbliża się Wielkanoc i po raz pierwszy od dłuższego czasu rodziny i przyjaciele mogą spotkać się w nieco większym gronie,

aby wspólnie świętować. Ale i w tym roku sytuacja nie jest łatwa: wydarzenia wojenne w Europie budzą w nas niepokój i

obawy.

Smutek i radość rzadko są tak blisko siebie, jak w okresie wielkanocnym. Wielki Piątek, dzień refleksji, w którym patrzymy

na krzyż Boga. A potem Wielkanoc, święto radości, odkupienia. Matka Maria Teresa napisała kiedyś, że krzyż chce być
"drzwiami między ciemnością a światłem".

Życzymy wszystkim ludziom, aby w ciemności znaleźli takie drzwi, które prowadzą do światła.

 

Ordo Communionis in Christo i Dzielo Socjalne Communio in Christo T.z. życzą Wam błogosławionych Świąt

Wielkanocnych.

Modlitwa o pokój przed Pietą
 
W kaplicy medytacyjnej Communio in Christo w

Mechernich zapłonęło "Wieczne Światło" w intencji

pokoju. Był to "znak głębokiej solidarności z Ukrainą" -

powiedział ks. Jaison Thazhathil, zastępca Przeora

Generalnego Ordo Communionis in Christo. Kto chce, może

tam teraz zagłębić się w modlitwie za ofiary wojny i

przemocy oraz w intencji zagrozonego pokoju na świecie.

(st)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5195201/0/dfa0675b0e/index.html


Droga Krzyżowa na Kalwarię
 
Juz wkrotce Wielkanoc. Z tej okazji  Communio in Christo

zaprasza wszystkich zainteresowanych na dni refleksji w

Wielkim Tygodniu. Od Wielkiego Czwartku, 14 kwietnia,

planowane są różne nabożeństwa, a w Wielki Piątek

Droga Krzyżowa na Kalwarię w Alendorf. Zgłoszenia należy

dokonać do czwartku 7 kwietnia, dzwoniąc do Tilj

Puthenveettil pod numer telefonu: +49 24 43-98 14-823 lub

wysyłając e-mail na adres: info@communio.nrw. (st)

Karnawał z własnymi kreacjami
 
"Blangem Juh-Jah" i mnóstwo śmiechu można było
usłyszeć w karnawale w placowce opieki dla seniorów

"Haus Effata" należącym do Dziela Socjalnego Communio

in Christo e. V.. Tam sezon karnawałowy został
zainaugurowany w tlusty czwartek kolorowymi kostiumami,

szampańskim przyjęciem, kołysaniem i karnawałowymi

przemówieniami mieszkańców. (st)

Dziewięć lat jak dziewięć dni
 
Siostra Mariet ze Zgromadzenia Sióstr Samarytanek

pożegnała się z Communio in Christo. Przez dziewięć lat

mieszkała we wspólnocie w Mechernich i pracowała jako

pielęgniarka w placówkach Communio Sozialwerk. W

mowie dziękczynnej znalazła miłe słowa dla wszystkich

swoich towarzyszy. W przyszłości będzie pracować w

domu dla osób starszych w Tettnang w diecezji Rottenburg.

(st)
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"Swieto strzeleckie" z okazji urodzin
 
90. urodziny warto świętować - czy to jako "kolację dla

jednej osoby", czy jako mały "swieto strzeleckie" w

zakładzie opieki długoterminowej Dziela Socjlanego

Communio in Christo T.z. w Mechernich. Mieszkańca p.

Willi Oestereich zaskoczono specjalną uroczystością w dniu

jego urodzin, 13 marca. (st)

"Józef, patron matki"
 
Matka Maria Teresa, ochrzczona imieniem Josephina

Theresia Linssen, nie tylko nosiła imię św. Józefa, ale także

wzięła go za przykład wiernego i posłusznego sługi Bożego.

Te słowa wypowiedział ks. Jaison Thazhathil, zastępca

Przeora Generalnego Ordo Communionis in Christo,

podczas Mszy św. z okazji imienin i urodzin Założycielki w

Mechernich. (st)



OBJAWIENIE PRAWDY
 

02.04.1993
 

Moja dzisiejsza refleksja jest głębokim spojrzeniem w tajemnicę zbawienia. W nim otwierają się
drzwi do takiej radości, że już nie chcę, aby ten krzyż był poza moim zasięgiem. Z łaski towarzyszy
mi od piątego roku życia. W dzieciństwie rozmawiałem o tym z rodzicami, a dziadek zabierał mnie
na każdy spacer do przydrożnego krzyża, zadając zawsze to samo pytanie: Dlaczego Jezus musiał
umrzeć? Chociaż żadna odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała i za każdym razem wybuchałam

płaczem bez widocznego powodu, ten krzyż stał się pewnikiem mojego życia....
 

Bóg stał się człowiekiem ze względu na miłość. Stał się człowiekiem, aby całe stworzenie rozkwitało
na chwałę Bożą. Umarł na tym krzyżu, abyśmy mogli poznać grzech w jego odstraszającej postaci.

Umarł za każdego z nas, aby miłość do nas miała także indywidualny charakter....
 

Spotkanie z tym krzyżem jest wyzwalające. Ten krzyż odsłania naszą samotność: "Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił?". (Mt 27, 46) Ale przekonuje też o naszej ignorancji słowo Jezusa:
"Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!". (Łk 23, 3) W wołaniu "Pragnę" (J 19, 28) Bóg
ujawnia swoją tęsknotę za tym, abyśmy uznali ten krzyż za miłość, uczynili go centrum naszego

życia i kochali go.
 

(Matka Maria Teresa, "Proszę Cię, o święty Kościele - w imię Ducha św.", wyd. Westerngrund, 1994, s. 152-153)
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