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Drodzy Czytelnicy newslettera Communio in Christo!

Ordo Communionis in Christo oraz Dzieło Socjalne Christo życzą Wam z całego serca błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego. Każdego roku obchodzimy dzień narodzin Zbawiciela
wszystkich ludzi. W tymże roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, czynimy to z jeszcze większą
nadzieją na zbawienie i uzdrowienie, które Syn Boży przyniósł na świat i zawsze będzie przynosił.

Założycielka Communio in Christo Matka Maria Teresa przypominała już wcześniej o bezgranicznej
miłości i przyjaźni Boga, która nam, ludziom potrzebującym pomocy, ostatecznie uwidoczniła się w
Dziecięciu z Betlejem. Pisała:

„Dziecię to jest miłością Boga, jest Zbawicielem, o którym przypominamy. Puka do naszych drzwi,
przybierając postać tysiąca ludzi. Jego prośba jest osobista, abyśmy rozpoznawali Go w tych, którzy są
nam równi – w tych, którzy są naszymi siostrami i braćmi, i w tych, którzy tak jak i my zostali
zbawieni”.

Jego ludzkie oblicze widzimy w każdym człowieku, z którym się spotykamy i który potrzebuje naszej
dobroci i miłości, a którego przyjaźń jest dla nas kojąca. W tę Świętą Noc modlimy się z Wami i za Was,
aby w nadchodzącym roku Bóg pozwolił doświadczyć nam, jak wielka jest Jego weirność wobec nas.
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Stowarzyszenie Wspomagające Hospicjum Stella
Maris dziękuje z całego serca całemu zespołowi
hospicjum za niezwykły wkład pracy oraz
wszystkim dobroczyńcom za wszelkie znaki
praktycznej i materialnej solidarności w 2020
roku, który to dla nas wszystkich był niezwykłym
wyzwaniem. Jedynie dzięki Waszej praktycznej i
materialnej pomocy byliśmy w stanie
kontynuować nasze wspólne, ważne zadanie na
rzecz drugiego człowieka.

Mamy nadzieję, że również w 2021 roku możemy
liczyć na Waszą pomoc. Życzymy Wam z całego
serca budujących, spokojnych oraz
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i
wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia,
w Nowym Roku!

Communio in Christo e. V.

Bruchgasse 14 · D-53894 Mechernich 

Telefon 02443 9814-823 · Fax 02443 9814-824 

info@communio.nrw

Verantwortlicher: Pater Rudolf Ammann

Spendenkonto Communio in Christo e.V. · Kreissparkasse Euskirchen 

IBAN DE21 3825 0110 0003 3109 27 · BIC WELADED1EUS

© Communio in Christo e.V.

Sie möchten keinen Newsletter mehr erhalten? Hier abmeldenabmelden

https://t427366ea.emailsys1c.net/24/3547329/0/0/03ef827e53/unsubscribe.html

