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„Bycie chrześcijaninem nie jest już takie
proste...“
 
Thomas Mar Koorilos Chakkalapadickal, syromalankarski

katolicki arcybiskup Tiruvalla w Indiach, odwiedził
Communio in Christo w Mechernich wkrótce po Zesłaniu

Ducha Świętego. Podczas Mszy św. dostojnik, który 17

lipca będzie obchodził srebrny jubileusz biskupi,

powiedział, że bycie chrześcijaninem w dzisiejszych czasach

nie jest tak łatwe jak kiedyś.

Świat nie jest jednak tak ponury, jak się czasem wydaje,

jeśli trzyma się zasad założycielki Communio, Matki Marii

Teresy i rady, aby kochać i być wyrozumiałym we

wspólnocie. (st)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5505015/0/ac0dab6b6c/index.html


Opieka z widokiem
 
Od 40 lat dom opieki "Haus Effata" w Blankenheim jest

własnością Communio in Christo. Matka Maria Teresa

kupiła dawne sanatorium dla niewidomych  wojennych w

1982 r. i przekształciła go w dom opieki dla osób starszych.

W ciągu czterech dekad wiele się zmieniło, zarówno w

budynku, który był kilkakrotnie remontowany i

rozbudowywany, jak i w profesjonalnej strukturze opieki i

wsparcia. Zasada działania placówki pozostała niezmienna:

"Effata" ("Otwórz się"). Placówka jest otwarta dla

wszystkich osób, które oczekują opieki i troski. (st)

Odwiedziny u przyjaciół w Kerali
 
Podczas podróży do Kerali w Indiach ks. Jaison Thazhathil,

zastępca Przeora Generalnego Communio in Christo,

odwiedził wspólnoty, członków i przyjaciół wspólnoty

zakonnej w ich miejscach pracy, m. in. w hospicjum,

szpitalu uniwersyteckim i drukarni.

Odprawił Mszę Świętą i przyjął śluby nowych członków,

odwiedził chorych i spotkał się z przełożoną generalną
Sióstr Samarytanek z Indii. Ojciec Jaison Thazhathil: "Dzięki

ich świadectwom i działalności nasza wspólnota zakonna

wzrasta". (st)



Fascynujące rozmowy
 
Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe przypadło w

70. rocznicę złożenia ślubów zakonnych przez założycielkę
Communio, Matkę Marię Teresę. Z tej okazji gościem był
"stary" przyjaciel: ojciec Joseph Chelamparambath,

duszpasterz chrześcijan syromalankarskich w archidiecezji

kolońskiej, który po Mszy św. opowiedział o swoich

przyjacielskich relacjach z Communio in Christo i z Matką
Marią Teresą.

Najważniejsze doświadczenia, jak powiedział, to przede

wszystkim fascynujące rozmowy z Przeorem Generalnym

ks. Karlem-Heinzem Hausem, który zmarł 17 stycznia 2022

r. (st)



DZIAŁANIE DUCHA ŚW. JAKO POMOC
14.06.1993

„Słowo, które nie jest moje, kipi we mnie. Miłość płonie we mnie, która też nie pochodzi ode mnie.

Communio in Christo e. V.

Bruchgasse 14 · D-53894 Mechernich 

Telefon +49 2443 9814-823 · Fax +49 2443 9814-824 

info@communio.nrw

Osoba odpowiedzialna: o. Rudolf Ammann

 
Konto Communio in Christo e.V. do wplat darowizn Kreissparkasse Euskirchen 

IBAN DE21 3825 0110 0003 3109 27 · BIC WELADED1EUS

© Communio in Christo e.V.

Nie chcesz otrzymywaNie chcesz otrzymywać newslettera? Anulowanie subskrypcji newslettera? Anulowanie subskrypcji

https://t427366ea.emailsys1a.net/24/5505015/0/0/4eb72227bf/unsubscribe.html

