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Karma dla królików zamiast
czerwonych róż
 
Jak życie sie uklada, a jak wyglada umieranie, było
tematem benefisowej lektury książki "Siedem śledzi"

autora i dziennikarza Jürgena Wiebicke ("Radio

filozoficzne", WDR 5).

Jest to uhonorowanie pokolenia wojennego i jego biografii,

ukształtowanych przez dyktaturę nazistowską. Bolesne, ale

wyzwalające podsumowanie życia.

Temat ten był również pierwszym spotkaniem jego

rodziców: On pomógł jej szukać karmy dla królików, a

następnego dnia zebrał dla niej już cały worek. Wiebicke:

"To był jego bukiet czerwonych róż dla niej". (hg)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5297989/0/da8d8b3ea4/index.html


"Mistycyzm w życiu codziennym"
 
W czwartek, 12 maja, ks. prof. Manuel Schlögl z

Uniwersytetu Teologii Katolickiej w Kolonii będzie mówił o
"Mistycyzmie w życiu codziennym". Skupi się na

"sugestiach ważnego teologa soborowego Karla Rahnera, a

także Madeleine Delbrel i Matki Marii Teresy. Wieczór

rozpocznie się o godz. 18.30 różańcem i nieszporami w

kaplicy domowej Communio in Christo w Mechernich.

Impuls odbedzie sie nastepnie o godz. 19.00, a o godz.

20.15 ks. prof. Schlögl odprawi Mszę św. z udziałem

obecnych. (st)

Piosenka na Wielkanoc
 
To była udana niespodzianka wielkanocna: grupa uczniów

ze szkoły podstawowej w Mechernich zaśpiewała
mieszkańcom zakładu opieki długoterminowej Communio

in Christo znaną piosenkę dla dzieci "Stups der kleine

Osterhase" ("Stups, maly zajaczek wielkanocny").

Uczniowie szkoły podstawowej przynieśli również
własnoręcznie wykonane prezenty, które wręczyli

mieszkańcom, jakby sami byli małymi wielkanocnymi

zajączkami. (st)



Msza św. dziękczynna w dniu rocznicy
zlozenia ślubów
 
Mija 70 lat od chwili, gdy 31 maja 1952 r. Matka Maria

Teresa złożyła śluby zakonne. Z tej okazji Communio in

Christo zaprasza na Mszę św. dziękczynną z udziałem

głównego celebransa, ks. Josepha Chelamparambatha, we

wtorek 31 maja o godz. 18.00 w kaplicy domowej

Communio in Christo w Mechernich. Wcześniej, o godz.

17.15, odbędzie się tam ostatnie nabożeństwo majowe.

Wszystkie pozostałe nabożeństwa majowe Communio in

Christo odbywają się w niedziele o godz. 17.30. (st)

Wiosenne przebudzenie w Domu
Effata 
 
Pierwsze promienie słońca budzą przyrodę. To

wystarczający powód, by uczcić "wiosenne przebudzenie"

kolorowym wieczorem w ośrodku opieki nad seniorami

"Dom Effata" w Blankenheim. W tym celu przygotowano

umiejętnie wiosenny stol szwedzki z wieloma smakołykami,

pięknymi bukietami żonkili i dekoracjami kwiatowymi.

Sami mieszkańcy zaaranżowali ten wieczór, prezentując

własne wiosenne wiersze i literaturę z rodzinnego regionu

Eifel. (st)

Pożywka literacka dla przyjaciół
Communio
 
Mole książkowe i zapaleni czytelnicy mogą się naprawdę
nasycić książkami o Communio in Christo i jego

założycielce. W bibliotece internetowej można znaleźć
informacje o wszystkich książkach w tym kontekście, a

także o pismach samej Matki Marii Teresy. Od 2016 r. seria

"Edition Communio" wydawana jest również przez

wydawnictwo Echter. Publikowane są tam nie tylko dzieła
założycielki, ale także te, które są bliskie jej duchowej

spuściźnie. Wszystkie książki można zamówić
bezpośrednio w Communio in Christo lub w wydawnictwie

Echter. (st)



MARYJA, MATKA JEZUSA
 

Maryjo, Matko Boża, dostąpiłaś najwyższego zaszczytu, stając się Matką Odkupiciela.
Maryjo, Ty, czysta Matko bez skazy, zawsze reprezentujesz raj, z którego wnętrza wypływa czyste

źródło, aby nawodnić i użyźnić całą ziemię.
Maryja jako wzniosła Matka. Dzielisz się z nami tajemnicami Boga jako brama Kościoła i drzwi

nieba.
 

Maryja, Współodkupicielka, która gwarantuje nam zbawienie i zapewnia szczęście wieczne.
Maryja, jako palenisko życia duchowego, która rozpala i chroni naszą czystość.

Maryja, siedlisko mądrości, która ukazuje nam życie wewnętrzne i wprowadza nas w nie, abyśmy z
ufnością je odkrywali.

 
Maryja, która sprawia, że pragnienie i nadzieja są w nas żywe....

Maryja, niepokalana Dziewica, która w sposób czysty przekazuje nam wiarę....
Maryja, z miłością, która nigdy nie zawodzi i zawsze kładzie na nas swoją opiekuńczą dłoń.

 
(Matka Maria Teresa, „Die Frucht der Liebe", „Owoc milosci",  wyd. Paul Pattloch, 1. wydanie,  1977, s. 142)
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