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Przeor Generalny ks. Jaison Thazhathil
 
Wielebny ks. Jaison Thazhathil (42), który od 2008 r.

pracował u boku Przeora Generalnego ks. Karla-Heinza

Hausa w Domu Macierzystym Communio in Christo w

Mechernich,  27 września 2022 r., w ogólnoświatowym

głosowaniu wśród 250 członków Ordo Communionis in

Christo, został wybrany na nowego przeora.

Jak rano po wyborach Jürgen Fahnenstich z Kapituły
Zakonu i Norbert Arnold, dyrektor naczelny Communio,

poinformowali biskupa diecezjalnego diecezji Akwizgran, dr

Helmuta Diesera,  nowy przeor generalny został
jednogłośnie zatwierdzony, podobnie jak jego zastępca,

diakon Manfred Lang, przy uwzględnieniu głosów

pocztowych z kilku krajów. Na każdy urząd był tylko jeden

kandydat.

Obaj zostali wyświęceni w 2007 roku - ks. Jaison jako

kapłan, a żonaty ojciec rodziny Manfred Lang jako stały
diakon z cywilnym zawodem. Obaj wyrazili wdzięczność za

pokładane w nich zaufanie i poprosili o wsparcie w

czynieniu Ordo Communionis in Christo zdatnym do życia

w przyszłości jako zespół, wraz ze wspólnotą, kierownikiem

duchowym, kapitułą, kierownictwem Ordo i członkami. (ml)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/5837225/0/f605ed5ea7/index.html


Dialog międzyreligijny
 
Pielęgniarki i terapeuci z placówki opieki długoterminowej,

placówki opieki nad osobami starszymi i hospicjum wzięli

udział w szkoleniu dotyczącym tematu, jak radzić sobie z

procesem umierania, śmiercią i żałobą w religiach

niechrześcijańskich. Prelegentami są Simone Justus,

duszpasterz szpitalny z Leverkusen oraz Peter Stamm,

kapelan szpitalny w Szpitalu Uniwersyteckim w

Düsseldorfie.

Pragnienie większej wiedzy na temat innych religii i

umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach

egzystencjalnych pochodziło od samych pracowników

Dzieła Socjalnego Communio in Christo. Kierowniczka

placówki, Sonja Plönnes, zajęła się zatem realizacją
szkolenia.

Pierwsze spotkanie dotyczyło własnej postawy wobec

obcych religii i kultur w realcji z osobami potrzebujących

opieki i ich bliskimi. "To jest ważniejsze niż schematyczna

wiedza o obrzędach, wyobrażeniach o życiu

pozagrobowym czy reinkarnacji" - mówi Peter Stamm.

"Podstawowa postawa pracowników Mechernich

Communio jest bardzo pozytywna" - to jego wrażenie.

Podstawy wiedzy religijnej na temat pięciu wielkich

światowych religii w związku ze śmiercią i umieraniem ma

zostać przekazana pracownikom Communio w listopadzie.

(ml)

"Człowiek Boży i Miłosierny"
 
Przystanek w podróży po Europie: Ks. Biskup Joseph Mar

Thomas, ordynariusz indyjskiej diecezji Bathery w Kerali,

odwiedził Ordo Communionis in Christo w Mechernich.

Podczas wizyty w Domu Macierzystym oddał szczególny

hołd swojemu przyjacielowi, Przeorowi Communio ks.

Karlowi-Heinzowi Hausowi, który zmarł 17 stycznia 2022 r.

 

Nazwał go "człowiekiem Bożym" oraz "człowiekiem miłści

bliźniego i współczucia". Swemu dawnemu uczniowi,

nowemu Przeorowi Generalnemu ks. Jaisonowi

Thazhathilowi, Episkopat przepowiedział kolejny znaczący

wzrost w hierarchii kościelnej ... (ml)



Pielgrzymka do Częstochowy
 
Członkini Communio Teresa Świeca zdała relację z

urozmaiconej pielgrzymki. Pielgrzymi przejechali ze

Skarszew do Częstochowy, gdzie powitał ich i towarzyszył
im ks. proboszcz dr Józef Zielonka.

Na Jasnej Górze, jednym z najważniejszych miejsc

pielgrzymkowych w Polsce, pielgrzymi pokłonili się przed

cudownym obrazem Matki Bożej, "Czarnej Madonny

Częstochowskiej". W ramach pielgrzymki odwiedzono

także Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach i Sanktuarium

Miłosierdzia Bożego w Częstochowie oraz Kościół
Pielgrzymkowy Ojca Pio w Przeprośnej Górce. (st)

"Cienka strużka staje się rwącym
potokiem..."
 
Dokładnie 45 lat temu, 1 września 1977 roku, Matka Maria

Teresa założyła "Unio Zadośćuczynienia przez Miłość".

Była to pierwsza z kilku wspólnot. które ostatecznie

połączyły się w "Ordo Communionis in Christo".

Członkowie i przyjaciele Communio in Christo uczcili dzień
wspólnotowegp święta festynem.

Ojciec duchowny o.Rudolf Ammann ISch, w uroczystej

homilii, zinterpretował liczącą dwa i pół tysiąca lat relację
proroka Ezechiela o źródle w Jerozolimskiej świątyni jako

inspirację Boga. W sensie przenośnym z cienkiej strużki

przeświadczenia o istnieniu Boga w człowieku staje się ona

pęczniejącym strumieniem wiary. (ml)



„Na ustach” wszystkich
 
Chłodne lody to konieczność w upalny letni dzień. Dotyczy

to również placówki opieki długoterminowej Dzieła
Socjalnego Communio in Christo T.z. w Mechernich. Od

sierpnia co tydzień zatrzymuje się tam "Furgonetka lodów

Liny" z lodziarniu "Cesars Eiscafé Serafin" w Blankenheim.

Czy to mieszkańcy, personel czy krewni - wszyscy cieszą się
ze słodkiego poczęstunku. Lars Gyr, zastępca kierownika

służby pielęgniarskiej w placówce opieki długoterminowej,

wie, że: "Pyszne lody we wszystkich rodzajach smaków są
na ustach wszystkich - dosłownie i w przenośni. (st)



CZEGO SIĘ OD NAS WYMAGA
 

Święty Bóg stawia nowe akcenty, aby zwrócić uwagę na Swoją miłość. Jeszcze bardziej zbliżył się do
człowieka naszego wieku.

Słowa i życie Jezusa stają się jaśniejsze. Wskazują na miłość Boga i tylko żywa Ewangelia daje nam
szansę na przemyślenia. W sercu naszego istnienia powinna nas poruszyć nienawiść zawiedzionych i
rozgoryczonych ludzi. Ich błagania są ugruntowane w obecnością Boga, która jest dla nich niejasna:

Gdzie jesteś, Boże?

Tak musi być w naszym Communio in Christo, że każdy kto nas widzi, napotyka Boga i przekazuje
swoje świadectwo: Widziałem Boga. W spotkaniu z nami nie może być mowy, abyśmy krzyczeli, że

Bóg jest sędzią, który się mści i prowadzi nowe strumienie do morza. Nie może być fałszywego
obrazu karzącego sędziego, raczej musi być słyszalne bicie Jego serca.

 
(Matka Maria Teresa, „Die Nachfolge Christi - Die Ordensregel der Communio in Christo als ein Weg für alle" – Następctwo Chrystusowe –

Reguła Zakonu Communio in Christo jako droga dla wszystkich”,  wyd. MuNe Paderborn, 2001, s. 195, 196)
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