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„To ja ostrzę kredki…“
 
Profesor teologii dr Manuel Schlögl mówił podczas

ostatniego Impulsu Wieczornego Communio in Christo o

relacjach między Bogiem Karla Rahnera, Madeleine Delbrel

i Matki Marii Teresy. Przestudiował książkę Matki "Proszę
Cię, o Kościele święty" i włączył ją do swojego wykładu.

"Wierzę, że Bóg objawia się każdemu w inny sposób" -

powiedział Schlögl. Oświecenie trwa często tylko chwilę,

ale doświadczenie pozostaje. "Mistyka tworzy wspólnotę" -

powiedział Schlögl - podstawowe doświadczenie w

Communio. Kolejny Impuls Wieczorny z siostrą Lidwiną na

temat "Aktualizacja życia Jezusa w życiu Matki Marii

Teresy" odbędzie się w czwartek, 23 czerwca 2022 r. (ml)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5449785/0/389f43fa8f/index.html


Riffy sceniczne, rock i społeczność
 
Rozbrzmiewające riffy, iskry i ogień, światła reflektorów,

tłum całkowicie zdezorientowany - a w środku tego

wszystkiego pensjonariusze zakładu opieki

długoterminowej Communio in Christo. Grupa

mieszkańców wraz z osobami towarzyszącymi otrzymała
darmowe bilety na festiwal "Rock am Rathaus" („Rock przy

Ratuszu”) w Mechernich.

Entuzjastycznie świętowali, śpiewali i klaskali. Tuż przed

sceną można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z

muzykami. Festiwal rockowy oferował sześć godzin

nieprzerwanej muzyki, wspaniały pokaz świateł i ognia oraz

wspaniałą atmosferę. (st)

Zmotywowani przez pracę Matki
 
Koło Przyjaciół Communio in Christo, grupa seminarzystów

i diakonów z różnych krajów w Collegio Urbano w Rzymie,

widzi w Matce Marii Teresie swoją głęboką inspirację.

"Troska założycielki Communio in Christo o

potrzebujących, jej miłość i duchowość są źródłem

motywacji dla nas, którzy jesteśmy na drodze do

kapłaństwa" - mówi kleryk Obadia Twongyeirwe z Ugandy.

Idąc za tym przykładem, członkowie Koła Przyjaciół
uczestniczą m.in. w działalności duszpasterskiej i służą do

odprawiania Mszy św. w parafiach w Rzymie. (st)



Dzień Matki w Haus Effata
 
Dzień Matki w placówce opieki nad seniorami "Haus Effata"

w Blankenheim był „pyszny”, a to za sprawą tradycyjnych

gofrów z gorącymi wiśniami i śmietaną. Również tego

popołudnia panowała przytulna i wesoła atmosfera,

recytowano bajki i było po prosztu miło.

 

W ramach niespodzianki każda z pań domu otrzymała
szczegślną różę "Baccara", która wywołała uśmiech, oraz

dekoracyjnie zapakowaną słodką niespodziankę. Przy

muzyce i rozmowach godziny mijały błyskawicznie.

Następnie goście zostali zaproszeni na nabożeństwo

majowe do udekorowanej odświątnie kaplicy domowej.

(hg)

Reguła Zakonna także w języku
francuskim
 
Reguła Zakonu Communio in Christo jest obecnie dostępna

także w języku francuskim i można ją nabyć w formie

książkowej w Domu Macierzystym Communio in Christo.

Ojciec Jonas Seke z Beninu już kilka lat temu przetłumaczył
ją na język francuski. Dzięki współpracy o. Rudolfa

Ammanna z teolożką i nauczycielką języka francuskiego

Ellą Herkommer poprzedni rękopis mógł zostać
przygotowany do druku.

Oryginalna niemiecka wersja Reguły została już
przetłumaczona na język polski, malayalam, angielski,

holenderski i rutooro (jeden z języków Ugandy). (st)



CHWALEBNA WIARA (Boże Ciało)
 

Sala kościelna jest wypełniona melodiami, czcią i podziwem. Materialny, widzialny chleb, idea
Wyższego, który ożywił Go w boski pokarm....

Mimo mnogości cząsteczek życie jest takie samo. A jednocześnie, w kontemplacji, w spotkaniu z
Chrystusem w tej Hostii, w odpowiedzi na wiarę, pojawiają się w nas słowa: "Za Was dźwigałem
Mój  krzyż". Nie mogę już dłużej cierpieć. Daj mi Swoją ufność, aby mogły się spełnić cierpienia

Mistycznego Ciała, do którego należysz.

Weźcie krzyż, krzyż waszej słabości, krzyż waszego umierania, waszego opuszczenia i krzyż waszej
słabości. Kiedy umarłem za ciebie na krzyżu, byłeś moją nadzieją.

Ufam, że potrafisz oddać mi się w przemianie.

Ja jestem z tobą przez wszystkie dni twego życia".
 

(Matka Maria Teresa, „Wer bin ich, dass du mich bittest? – Ein Charisma spricht“, („Kim jestem, że mnie pytasz? – Charyzmat przemawia"),

wyd. Pattloch 1987, s. 116)
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