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Krótki pobyt w klasztorze
 
Dom Macierzysty Ordo Communionis in Christo w

Mechernich oferuje zainteresowanym osobom z zewnątrz

możliwość uczestniczenia od przyszłego roku w modlitwie,

kulcie i życiu monastycznym wspólnoty w każdy czwartek

wieczorem od godz. 17.00. Prosimy o wcześniejszą
rejestrację w Sekretariacie Zakonu pod numerem telefonu

(0 24 43) 98 14 823.

Otwarte czwartkowe wieczory rozpoczynają się o godz.

17.00 modlitwą różańcową i nieszporami w kaplicy

domowej, wejście Bruchgasse. Po niej następuje Msza

Święta i wspólna kolacja w refektarzu. Raz w miesiącu

odbywać się będzie dodatkowy godzinny impuls duchowy

w kaplicy domowej. (ml)

https://t427366ea.emailsys1a.net/mailing/24/6226079/0/b7c9bdf191/index.html


Pani Frey śpiewa
 
Pod hasłem "Frau Frey śpiewa dla nas" mieszkańcy

Placówki Opieki Długoterminowej Communio dla osób

ciężko chorych oraz podopieczni Hospicjum "Stella Maris"

zostali zaproszeni wraz ze swoimi bliskimi na koncert w

trzeci weekend adwentu.

Podczas występu Tanji Frey posłuchać można było kolęd a

także  muzyki ze świątecznego filmu: "Trzy orzechy

laskowe dla Kopciuszka", a przez głośniki nawet w całej

placówce. Na zakończenie mieszkańcy i goście z radością
wysłuchali małej świątecznej opowieści opowiedzianej

przez syna piosenkarki. (st)

Możliwość rozmowy z Przełożonym
Generalnym 
 
W każdy pierwszy wtorek miesiąca, po raz pierwszy we

wtorek 3 stycznia 2023 r., przez godzinę, od godz.15.00,

pod numerem telefonu (0049) 160 3404777. można przez

godzinę kontaktować się z Przeorem Generalnym ks.

Jaisonem Thazhathilem, jego zastępcą diakonem

Manfredem Langiem lub kierownikiem duchowym ks.

Rudolfem Ammannem.

Ci, którym nie uda się połączyć w trakcie tegoż nowego

"jour fixe", mogą wysłać prośbę o oddzwonienie poprzez

WhatsApp. Rozmowy z samym Przeorem Generalnym

podczas inauguracji 3 stycznia mogą być prowadzone w

języku niemieckim, angielskim lub malayalam. (ml)



Adwentowy koncert
 
Był to początek kontemplacyjnego okresu adwentowego w

placówce opiekuńczej dla seniorów "Dom Effata" Dzieła
Socjalnego Communio in Christo T.z..: Chór "Kuimba" gościł
w Blankenheim i zaprosił seniorów na świąteczny koncert

śpiewu.

Podczas gdy śpiewacy, w czerwonych świątecznych

czapkach, zaśpiewali barwny bukiet kolęd w odświętnie

udekorowanej sali, wśród mieszkańców panował
swobodny i radosny nastrój. Potem był szwecki stół z

pysznym jedzeniem, zwieńczony smakowitym deserem z

pieczonych jabłek. W ten sposób zakończył się  wspólny

adwentowy wieczór. (st)

Obietnica miłości bliźniego
 
W dniu założenia Communio in Christo, 8 grudnia,

członkowie Ordo Communionis in Christo odnowili swoje

śluby podczas wieczornego nabożeństwa w kaplicy

domowej w Mechernich. Powtórzyli swoje przyrzeczenie

życia w skrajnej miłości bliźniego w służbie wspólnoty

zakonnej. Diakon Manfred Lang przyjął odnowienie w

imieniu i zastępstwie nowego Przeora Generalnego ks.

Jaisona Thazhathila. Członkowie z całego świata mogli

przyłączyć się do niego za pośrednictwem strumienia na

żywo i odnowić śluby w swoim własnym języku.

Uroczystościom przewodniczył o. Rudolf Ammann ISch,

który wyraził solidarność z papieżem Franciszkiem, który

wcześniej w Rzymie płacząc modlił się o pokój dla Ukrainy.

(ml)



Koncert z okazji Święta Trzech Króli z
muzykami „Mainzer Musici”
 
Communio in Christo i Urząd Miasta Mechernich

kontynuują swój cykl kulturalny koncertem w dniu święta

Trzech Króli w wykonaniu orkiestry "Mainzer Musici". W

sobotę, 14 stycznia, orkiestra pod dyrekcją prof. Benjamina

Bergmanna będzie gościć w Sali Ratusza Miasta

Mechernich od godz. 18.00.

Wykonane zostaną utwory Bacha, Dvoraka, Griega,

Straussa i Sarasate. Bilety dostępne są w przedsprzedaży w

cenie 15 euro (17 euro w kasie) w Communio in Christo

(Bruchgasse, Mechernich). Koncert benefisowy ma na celu

wsparcie placówki opieki długoterminowej Communio in

Christo (ml)



CHCĘ MIŁOSIERDZIA, A NIE OFIARY.
17.01.1986

 
„Chrystus, ze Swoim miłosierdziem, pragnie ponownie zamieszkać wśród nas. Chrystus chce

ponownie zasiąść przy stole z grzesznikami i ludźmi nie budzącymi zaufania. Chrystus chce znów
być wśród nas ze Swoją miłością, która niczego innego nie pragnie, jak tylko kochać. Zadufani w

sobie gardzą innymi. Są tak przekonani o swojej świętości, że odrzucają wszystko inne jako
nieświęte. Wydaje im się, że osiągnęli to, czego potrzebują i nie potrzebują niczego więcej. Jako

sprawiedliwi, nie potrzebują pouczenia; jako święci, nie potrzebują ducha.

Kto więc jeszcze boi się Boga?
Gdzie są święci, którzy świadczą o swojej zależności od Boga?

Kto cierpi z powodu swojej pustki i pragnie, aby jego życie zostało wypełnione miłością?

Świadomość własnej winy przynosi pełną wdzięczności wiedzę o Bożym miłosierdziu.
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