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Zdrowa religia i humor
 
Ordo Communionis in Christo podziękował swoim gościom

za solidarność i wsparcie festynem. Jednym z

najważniejszych punktów dnia było przemówienie

Williberta Pauelsa, znanego jako "Ne Bergische Jung", który

był nie tylko niezwykle zabawny, ale również poruszył
bardzo głębokie tematy. Jego teza: "Zdrowa religia i humor

należą do siebie nierozerwalnie. Są bratem i siostrą".

W sumie motto dnia spotkania ze słowami wstępnymi o.

Rudolfa Ammanna brzmiało: "Wszystko jest możliwe dla

tego, kto kocha." (rl)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5746259/0/68591cc21c/index.html


Wiązanka ziół chroniąca przed
niebezpieczeństwem
 
Wiązanka z błogosławionego ziela ma przynosić szczęście

do domu i chronić przed złą pogodą. Zwyczaj poświęcania

ziół znany jest od IX wieku, a w ostatnich latach ponownie

zyskał na popularności - m.in. w placówce opieki nad

seniorami "Dom Effata" w Blankenheim, należącym do

Communio in Christo .

 

Tam wiązano bukiety ziół i zbóż z eifelskich łąk i pól, a

następnie błogosławiono je w domowej kaplicy w święto

Wniebowzięcia. W pokojach mieszkańców ziołowa

wiązanka ma teraz chronić seniorów przed wszelkimi

niebezpieczeństwami. (st)

Rola świeckich w Kościele
 
Wraz z ks. Tadeo Ssemanda i seminarzystą Elijah Oriokot,

dwaj afrykańscy katolicy bliscy Communio in Christo byli po

raz kolejny gośćmi w Domu Macierzystym w Mechernich.

 

Eliasz, przyszły diakon, studiuje obecnie teologię w Rzymie i

należy do kręgu przyjaciół Ordo Communionis in Christo

przy na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana. Ks. Tadeo

Ssemanda pisze obecnie pracę doktorską na temat roli

świeckich w Kościele katolickim według Soboru

Watykańskiego II, w której widzi istotne punkty styczne z

Communio in Christo. (ml)



Świętowaliśmy, śmialiśmy się i
tańczyliśmy
 
Oczekiwania były wielkie: dwa lata później niż planowano,

na tarasie zakładu opieki długoterminowej Dzieła
Socjalnego Communio in Christo T.z. odbyło się wielkie

letnie przyjęcie dla wszystkich pracowników. Po raz

pierwszy obie placówki - zakład opieki długoterminowej dla

osób ciężko chorych w Mechernich oraz placówka opieki

nad seniorem "Dom Effata" w Blankenheim - świętowały
wspólnie.

 

"To była wspaniała impreza z cudowną pogodą, a

atmosfera była doskonała. Było dużo śmiechu i tańca do

krótko przed północą" - mówi z zadowoleniem Norbert

Arnold, dyrektor naczylny Dzieła Socjalnego Communio in

Christo T.z. (st)

Lato, słońce, stek z grilla
 
Wystarczyło pójść za nosem: zapach skwierczących

steków, kiełbasek i śródziemnomorskich warzyw ze

świeżymi ziołami przyciągnął na taras mieszkańców i

pracowników zakładu opieki długoterminowej dla ciężko

chorych w Dziele Socjalnym Communio in Christo T.z. Tam

kierownik kuchni Julian Rechholtz rozpalił grilla - i postawił
na to, co kuchnia miała do zaoferowania.

 

Mieszkańcy, którzy nie byli tak mobilni, byli oczywiście

zaopatrywani w specjały z grilla przez personel

bezpośrednio do pomieszczeń mieszkalnych. Mieszkańcy i

personel zgodnie stwierdzili, że była to miła niespodzianka.

(st)



„U Niego w dobrych rękach…"
 
W rocznicę złożenia pierwszego ślubu przez Matki Matkę
Marię Teresę, członkowie, przyjaciele i sympatycy Ordo

Communionis in Christo, które powołała do życia, spotkali

się w kaplicy domowej Domu Macierzystego w Mechernich.

 

Dzień rocznicowy był jednocześnie Uroczystością
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Joseph

Chelamparambath powiedział o dogmacie Wniebowzięcia:

"Jak Jezus w swoim ziemskim życiu było objęty dobrą
opieką przez Maryję i Józefa, tak obdarzył On swoją Matkę
opieką, aby była z Nim w niebie po wszystkie czasy." (ml)

Jak lato we Francji
 
Przy chłodnych koktajlach, świeżych owocach i muzyce

akordeonowej: tak świętowali lato w gorący sierpniowy

dzień pensjonariusze placówki długoterminowej nad

ciężko chorymi Dzieła Socjalnego Communio in Christo T.z.

Śpiewali, kołysali się w rytm muzyki, a nawet tańczyli.

 

Wolfgang Jaegers z Kolonii zapewnił oprawę muzyczną.

"Swoją grą na akordeonie stworzył lekką i radosną letnią
atmosferę" - cieszyła się Maria Scheidtweiler zes służby

socjalno.terapeutycznej placówki opieki długoterminowej

Communio. Zupełnie jak letni dzień we Francji. (st)

"Dom Effata" staje się koktajl barem
 
"Mamy odpowiednie napoje na lato" - mówi Anita

Leyendecker z służby terapeutycznej "Domu Effata",

placówce opieki nad seniorami Dzieła Socjalnego

Communio in Christo T.z. w Blankenheim. Na "happy hour"

były koktajle i kawa mrożona, poncz i likier, wino musujące

i piwo bezalkoholowe - właściwie wszystko, czego serce

zapragnie w letni dzień.

 

Szczególne wydarzenie, które na jeden dzień zamieniło
"Dom Effata" w koktajl bar. Anita Leyendecker: "Dzięki

temu możemy cieszyć się latem". (st)
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"Światło 1 września 1977 roku wyrzuca z ukrycia wszelkie zło i ściga wszystkich niewiernych na ich
ciemnych ścieżkach. Założenie to, do którego zostałam poproszona przez tajemniczą siłę, położyła

fundament pod coś bardzo wielkiego. Każdy, kto się z nią spotkał, myślał, że może ominąć
konsekwencję i ślepo wierzył w siebie.

 
Miłość Boga okazała się w swojej wielkości, z którą związał was wszystkich. W życiu i w pismach

wykazywałem wolę Bożą. Jestem pewna, że nie masz żadnej winy do odpokutowania. Jestem pewna,
że nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji obietnicy. To światło, tak promiennie jasne i

zapraszająco świecące, chciało objąć cię Bożym Duchem, który świeci jako światło dla wszystkich,
którzy je widzą....

 
Podkreślam  jeszcze raz, że Chrystus 1 września ukazał się jako Serce Miłości, a my zostaliśmy

zaproszni do dawania o Nim świadectwa. Od tego czasu naszym zadaniem jest ukazać w naszych
czynach Jego posłanie, aby poświadczając naszą wolę realizować Jego wolę. Przyszłość nas

wszystkich to ostateczna bliskość Boga. Jesteśmy wybrani, by mieć w niej udział."
 

(Matka Maria Teresa, Ich bitte dich, o heilige Kirche - Im Namen des Geistes; Proszę Cię, o święty Kościele - W imię Ducha Świętego,

Westerngrund 1994, s. 231; 232)
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