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„Założycielka nie traktowana
poważnie“
 
Ks. bp Philippe Rukamba z Butare (Rwanda) odwiedził
Communio in Christo w Mechernich wraz ks. Egide Gatali.

Jego wizyta dotyczyła głównie grobu zmarłego w styczniu

Przeora Generalnego  ks. Karla-Heinza Hausa.

Afrykański teolog powiedział o Matce Marii Teresie, że

mistycy i założyciele nigdy nie mają łatwo, bo przekazują
rzeczy o Bogu, które ludzie niekoniecznie chcą usłyszeć.

Ponadto przedstawiciele Kościoła nie traktowali Matki

Marii Teresy poważnie, ponieważ była kobietą i nie

studiowała teologii - dodała siostra Lidwina. Biskup:

"Communio jest przeznaczone dla wszystkich, więc i dla

mnie". (st)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5641999/0/18a42ff6ab/index.html


Co tydzień „piątkowe lody“
 
Kiedy latem furgonetka z lodami przejeżdża ulicami, dzieci

przychodzą ze wszystkich stron - podobnie jak seniorzy z

"Domu Effata" w Blankenheim. Jako nowa oferta dla

mieszkańców, samochęód z lodami zatrzymuje się w parku

placówki opieki nad seniorami Dzieła Socjalnego Communio

in Christo T.z. w każdy piątek po południu i to przez cale

lato.

"Zapotrzebowanie było - zgodnie z oczekiwaniami - bardzo

duże wśród naszych mieszkańców" - cieszy się Anita

Leyendecker z służny socjalnej "Domu Effata". Absolutnym

hitem wśród starszych pań i panów jest prawdziwy klasyk:

lody spaghetti. (st)

Modlitwa i posiłek w Communio in
Christo
 
Ordo Communionis in Christo chce otworzyć swoje życie

modlitewne i wspólnotowe dla osób z  zewnątrz. W

przyszłości również wierni spoza wspólnoty będą mogli raz

w tygodniu uczestniczyć w godzinach modlitwy w Domu

Macierzystym. Ponadto planowane są oferty takie jak

"tymczasowy klasztor" oraz rekolekcje z przewodnikiem

duchowym.

Ogłosił to o. Rudolf Ammann (ISch), kierownik duchowy

wspólnoty, na ostatnim Impulsie Wieczornym. Pod

względem treści temtem wieczoru była wiara i silnym

zaufaniem do wierności i miłości Boga, która jest

odpowiedzią chrześcijaństwa na wszelkie niepewności i

lęki. (st)



Towarzysz w hospicjum
 
Dr Franz-Josef Zumbé został odznaczony przez

Północnoreński Związek Lekarzy Ustawowego

Ubezpieczenia Zdrowotnego po ponad 30 latach

przewodniczenia urzędowi okręgowemu. "Chodzi o dzieło
Pana życia" - podkreślił przewodniczący landu dr Carsten

König.

Dr Zumbé został wybrany do zarządu okręgu w 1980 roku,

gdzie dopiero osiem lat później objął stanowisko

przewodniczącego. Jego ostatnia kadencja trwa do końca

roku, kiedy to 77-letni obecnie lekarz planuje przejść na

emeryturę. Chce kontynuować pracę jako lekarz, lekarz

paliatywny i doradca duszpasterski - m. in. w hospicjum

"Stella Maris" Communio in Christo w Mechernich. (st)

"Imponująca wierność wobec Soboru"
 
Na kilka dni przed obroną pracy doktorskiej na

Uniwersytecie w Innsbrucku, tanzański kapłan Communio

ks. Clement Aloyce Kihiyo odwiedził Dom Macierzysty w

Mechernich.

W Ordo Communionis in Christo zaimponowało mu przede

wszystkim bezwarunkowe przykazanie miłości, wierność
odnowionemu Soborowi Watykańskiemu II oraz fakt, że

każdy członek Communio pracuje i żyje tam, gdzie

poprowadzi go jego życie. A więc niekoniecznie w

klasztorze, ale także wszędzie indziej w świecie, w miejscu

pracy, w duszpasterstwie, we własnej rodzinie. (st)



"Niezrównana osobowość”
 
Przez prawie 40 lat Jutta Liley była zatrudniona jako

tłumacz w Communio in Christo. Chociaż tłumaczenie

mistycznych tekstów Matki Marii Teresy na inny język nie

jest łatwym zadaniem, przetłumaczyła ona kilka książek

Założycielki w całości na język angielski.

 

Jutta Liley zmarła 30 czerwca w wieku 97 lat. "Była
niezrównanie oryginalną osobowością, ze swoim

specyficznym humorem" - podkreśla siostra Lidwina. W

liście kondolencyjnym do rodziny czytamy: "Będzie nam jej

bardzo brakowało, jednak przeważa wdzięczność, że dane

nam było przebywać z nią i ją poznać.(st)



NIE MARTWCIE SIĘ O NIC
 

Świat czeka na Boga.

Gdy wyczerpały się wszystkie możliwości doświadczenia, gdy wszystko jest beznadziejne,
bezsensowne i martwe, wtedy miłosierdzie Boga zbliżylo się do nas. Wtedy człowiek liczy się z

Bogiem, nawet jeśli się Go wypiera. Spojrzenie skierowane jest na to, co przemijające. Bum,
chciwość na pieniądze i luksusy oddaliły ludzi od najwyższego celu. Konkurs na bezwartościowość

trwa. Wzrasta liczba kłopotów. Świat szuka szczęścia.

Świat czeka na Boga.

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/24/5641999/0/0/bdcbfb4755/unsubscribe.html

