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„Pomoc i wsparcie dla Kościoła“
 
To właśnie ogólnoświatowe dzieło charakteryzuje

Communio in Christo. Jest to wspólnota, "w której każdy

jest mile widziany i w której każdy powinien czuć się jak w

domu, zarówno świeccy, jak i siostry czy księża,

niezależnie od przynależności do wspólnoty zakonnej,

diecezji, kraju czy języka" - podkreślił nowy Przeor

Generalny ks. Jaison Thazhathil.

Został on przedstawiony publicznie podczas obchodów

Dnia Pamięci Założycielskiej w Mechernich, podobnie jak

jego zastępca diakon Manfred Lang. W swoim kazaniu

określił Communio in Christo jako "pomoc i wsparcie dla

Kościoła". (rl)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/6116869/0/cb56f37be3/index.html


Livestream z odnowieniem ślubów
 
8 grudnia 1984 r. Matka Maria Teresa założyła Communio

in Christo. Po oficjalnych uroczystościach z okazji rocznicy

założenia wspólnoty, które odbyły się  w kościele

parafialnym w Mechernich, członkowie i przyjaciele

Communio in Christo mają  dodatkową możliwość
uczestniczenia w Mszy św. z okazji rocznicy założenia

poprzez livestream od godziny 18:00 w kaplicy domowej

Communio in Christo.

Istnieje również możliwość odnowienia ślubów na miejscu

lub cyfrowo (teksty ślubów do przeczytania tutaj). Link do

livestreamu zostanie udostępniony na stronie internetowej

Communio in Christo. (st)

Koncert z okazji Święta Trzech Króli z
Mainzer Musici
 
Communio in Christo i miasto Mechernich kontynuują swój

cykl kulturalny koncertem z okazji święta Trzech Króli w

wykonaniu Mainzer Musici. W sobotę, 14 stycznia,

orkiestra pod dyrekcją profesora Benjamina Bergmanna

wystąpi w Sali Rady Urzędu Miasta Mechernich od godziny

18. Wykonane zostaną utwory Bacha, Dvoraka, Griega,

Straussa i Sarasate.

Bilety dostępne są w przedsprzedaży za 15 euro (17 euro w

kasie) m.in. w Communio in Christo (Bruchgasse,

Mechernich). Koncert benefisowy ma na celu pomoc

Communio in Christo w długoterminowej opiece nad

najciężej chorymi. (ml)



Pocieszenie
 
Diakon Willibert Pauels jest głównym aktorem na kolejnym

Impulsie Wieczornym  Ordo Communionis in Christo w

Mechernich w czwartek, 15 grudnia, o godz. 19.00 w

kaplicy domowej, wejście Bruchgasse 14.

Chętni mogą włączyć się w celebrację Mszy św. od godz.

18.30, a od godz. 19.00 diakon Willibert Pauels opowie i

przeczyta "Opowieści o pocieszeniu i nadziei" ze swojej

książki o tym samym tytule. Pisze: "Są myśli i opowieści,

które pocieszają. I to jest odkupieńcze przesłanie, że

możemy z ufnością oddać się w chroniące nas ręce

Boga." (ml)

„Te pieniądze należą do hospicjum“
 
Doroczne walne zgromadzenie hospicjum "Stella Maris" w

Mechernich przedstawiło otrzeźwiający bilans z powodu

pandemii. Co prawda  hospicjum udało się
wygospodarować około 75 tysięcy euro. Boleśnie

odczuwalne były jednak odwołane z powodu pandemii

koncerty charytatywne znanego tenora Johannesa

Kalpersa, a także mniejsza ilość wpłat i darowizn w wyniku

ogólnie trudniejszej sytuacji ekonomicznej ludności.

Zgodnie z sugestią skarbnika dr Thomasa Göbela, kolejne

15.000 euro ma zostać przekazane hospicjum przed Bożym

Narodzeniem: "Pieniądze należą do hospicjum, a nie na

konto bankowe! (ml)



Filly w akcji
 
Radość i czułość - to właśnie przekazuje pies

terapeutyczny pies Filly pensjonariuszom placówki opieki

nad seniorami "Dom Effata" z Communio in Christo w

Blankenheim. Wraz ze swoją wyszkoloną przewodniczką
Bettiną Loges, duńsko-szwedzki pies gospodarski zwykle

działa w małych grupach seniorów lub pracuje z obłożnie

chorymi mieszkańcami.

Podczas cotygodniowych wizyt można osiągnąć wiele

pozytywnych efektów: Bliskość i dotyk, promocja

umiejętności motorycznych i stymulacja rozmowy. "Wizyty

Filly mają pozytywny wpływ na zachowanie społeczne -

tutaj ludzie i zwierzęta są w harmonii", mówi Anita

Leyendecker ze służby socjalnego "Domu Effata". (st)

Zachwycające duchy
 
Z lampionami, przedstawiającymi trzepoczące białe duchy,

których wielkie oczy świeciły w różnych barwach,

uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mechernich

przybyli do placówki opieki długoterminowej Sozialwerk

Communio in Christo e. V. (Dzieło Socjalne Communio in

Christo T.z.)

Tam zachwycili mieszkańców nie tylko wyborem pieśni

świętomarcińskich, ale także wierszami, które sami

nauczyli się na pamięć. W podziękowaniu za wizytę,

pracownicy Communio rozdali po niej wszystkim uczniom

pyszne bułeczki świętomarcińskie. (st)



Ilość publikacji rośnie
 
W nowo wydanym kompletnym wydaniu pism Matki Marii

Teresy ukazały się dwa nowe tomy: „Die Heiligkeit der

Kirche ist die Liebe – Die triumphierende Kirche“  -

"Świętość Kościoła to miłość - Kościół triumfujący" (tom

4) oraz „Der Schlüssel zur Freiheit – Der Sieg über den

Bösen“ - "Klucz do wolności - zwycięstwo nad złem" (tom

5).

Podobnie jak inne wcześniejsze pisma, te dwie książki

zostały wydane przez renomowane wydawnictwo Echter w

Würzburgu. Można je nabyć od razu u wydawcy i we

wszystkich księgarniach w cenie 14,90 euro za sztukę. Seria

ma być w przyszłości kontynuowana przez wyd. Echter. (st)
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„Bóg chce znaleźć człowieka, a człowiek musi znaleźć Boga. Tu w żłobie leży Bóg w ludzkiej

postaci, jeden z nas. Tutaj mamy się zatrzymać i pozwolić, aby światło na nas oddziaływało. Jego
światło to miłość, Jego światło to pokój....

Sensem Bożego Narodzenia jest miłość, akt, do którego wzywa nas to Dziecię. Jeśli chcemy
obchodzić Boże Narodzenie w Jego duchu, to i my jesteśmy przez Niego zmuszeni do wyruszenia w

drogę, aby otrzymać od Niego siłę, by uwierzyć w to Dziecię i żyć jak Ono. Nieubłaganą
konsekwencją, z jaką Jezus przyszedł na świat, jest fakt, że stał się dla nas bratem, zrezygnował ze

wszystkich niezbędnych ludzkich form życia, wziął na siebie grzech i z miłości go za nas
odpokutował. Jego przesłanie staje się w ten sposób obowiązkiem. Prowadzi on Boże Narodzenie

do światła poznania: łaska Boża objawiła się dla zbawienia wszystkich ludzi.“
 

(Matka Maria Teresa, „Die Passion Jesu im Jahre 2000” ,”Męka Jezusa w roku 2000”, Aschaffenburg, 1986, s. 253; 254)
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