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„Boże Słowo oczekiwało na wybraną chwilę, w której
poślubi ludzką naturę w łonie Maryi, aby w nim dokonać
rzeczywistego zjednoczenia z wszystkimi ludźmi. Maryja stała
się źródłem i bezkresnym morzem łaski”.
Bł. Maria Celeste – Medytacje na Adwent, V

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,
W tym maryjnym roku wraz z całym Kościołem wypraszałyśmy łaski dla świata przez ręce Maryi.
Sto lat temu w Fatimie przez Nią Jezus pokazał nam, jak bardzo troszczy się o ludzkość. Jako Jej dzieci
próbowałyśmy wypełnić Jej polecenia poprzez wytrwałą modlitwę różańcową i przez przyjmowanie
radosnym sercem różnych ofiar, które niesie nasza misja.
W ostatni wieczór zeszłego roku o. proboszcz Tomasz Jakubczak zorganizował u nas modlitwę
dziękczynną i przebłagalną – w ten sposób rozpoczęłyśmy wraz z parafianami nowy rok na Eucharystii i
czuwaniu razem z Maryją.
2 lutego uczestniczyłyśmy w spotkaniu sióstr i kapłanów z dekanatu, dzieliłyśmy się z nimi naszymi
radościami i trudami.
Zima okazała się bardzo śnieżna i surowa, ale naszych wiernych nie odstraszyła od codziennego
nawiedzania kościoła. Znaleźli się też pomocnicy w odśnieżaniu kościelnego placu.
W czasie Wielkiego Postu s. Irina przeżywała rekolekcje indywidualne. Po Wielkanocy wyjechała do
Orenburga na ponad dwa miesiące, aby zaopiekować się chorą mamą.
Tegoroczna Pascha wypadła razem z prawosławnymi, z którymi mamy dobre relacje. Odwiedził nas
tutejszy biskup prawosławny Władimir, a także inni nasi prawosławni przyjaciele.
W kwietniu o. Zenon Gieniec, przełożony Regii św. Gerarda przywiózł do nas pielgrzymującą po
redemptorystowskich parafiach ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kontemplując Jej wizerunek
miałyśmy okazję podziękować Maryi za trwanie z nami od początku tej misji. Podarował nam Jej ikonę w
2002 roku o. Eugeniusz Karpiel, którego miałyśmy radość gościć tego roku jesienią w naszym klasztorze.
Wiosną był u nas już kolejny raz w ramach wizytacji prowincjalnej o. prowicjał Janusz Sok wraz z
konsultorem o. Mieczysławem Babrajem. Dzieliłyśmy się z nimi dobrą współpracą z naszymi ojcami o.
Tomaszem i o. Antonim.
Wiosna zaczęła się dla nas dosyć niespokojnie. Rozpoczęto obok nas budowę ogromnego placu i
rekonstrukcję głównej ulicy, początkowo planowano też likwidacje ogrodzenia przed kościołem. Jak
ewangeliczna wdowa prosiłyśmy Boga, aby „brał nas w obronę”, by można tu było dalej spokojnie żyć,
modlić się i służyć ludziom. Każda taka sytuacja uczy nas żyć obecną chwilą, powierzając wszystko Bogu.

Uroczyście świętowałyśmy Zesłanie Ducha Świętego. W sobotnim nocnym czuwaniu,
które przygotowałyśmy z młodzieżą i członkiniami Legionu Maryi, brał udział ks.
Arcybiskup Tomasz Peta z Astany. W niedzielę na Eucharystii wprowadził relikwie św.
Maksymiliana Kolbe, które od tego momentu są na stałe w naszym kościele razem z
relikwiami bł. Władysława Bukowińskiego i bł. Marii Celeste. Św. Maksymilian Kolbe
prawdopodobnie przejeżdżał przez Pietropawłowsk, kiedy jechał w 1933 roku do Japonii.

Sporo było w tym roku różnych wizyt. Szczególną była wizyta nuncjusza Kazachstanu, Abp
Franciszka Assisi Chullicat, pochodzącego z Indii, który przyjechał poznać nasze misje na północy i dzielił
się swą radosną i mężną wiarą.
Odwiedziło nas kilka pielgrzymek, dwie z Polski, wiosną i jesienią, które nawiedziły miejsca
związane z zesłańcami i sowieckimi represjami. Latem ks. Arcybiskup Tomasz przywiózł do Wieczernika
swoich znajomych z młodości, wychowawcę i kolegów.
Początkiem września przeżyłyśmy wraz z całą parafią misje święte, które z wielkim żarem
apostolskim prowadzili dwaj redemptoryści z Białorusi, o. Andrzej i o. Walery. Modliłyśmy się, aby
pociągnęły do nawrócenia i pogłębienia wiary naszych parafian.
Jesienią była pielgrzymka katolików z południa Kazachstanu z diecezji ałmatińskiej, wśród których
byli potomkowie tych, których w misyjnych wyprawach nawiedzał bł. W. Bukowiński. W październiku s.
Maria, a potem s. Grażyna udały się do klasztoru karmelitanek do Oziornoje na swoje rekolekcje
indywidualne.
To są najważniejsze wydarzenia tego roku, a nasza codzienność to poranna adoracja i Eucharystia z
grupa parafian, modlących się z nami nawet zimową porą w wychłodzonym kościele. Jak pierwsi
chrześcijanie mówią, że nie mogą żyć bez Eucharystii. Latem przyprowadzają wnuków, aby ich uczyć
wiary i trwania przy Kościele. Wraz z nimi przeżywamy to, co ich raduje i niepokoi, problemy świata,
naszych ojczyzn, naszych rodzin i przedstawiamy na modlitwie Bogu.
Wiosna i lato – oprócz ważnych celebracji liturgicznych - to dla nas czas intensywnej pracy przy
kościele, porządków, remontów. Staramy się, aby ta świątynia przyciągała również swoim pięknem. Ogród
przyniósł nam sporo owoców i płodów, którymi mogłyśmy się też dzieli z innymi.
W wolnych chwilach staramy się zgłębiać bogactwa chrześcijańskiej duchowości. Z bł. Marią Celeste
przeżywamy dni skupienia, dzielenie się we wspólnocie. Udało się w tym roku zakończyć tłumaczenie na
język rosyjski jej „Rozmów duszy z Jezusem”. Pogłębiamy też znajomość duchowości różnych świętych,
historii Kościoła, aby być gotowym dać świadectwo tym, którzy do nas przychodzą, szukającym Boga i
sensu życia, czy też uprzedzonym do katolicyzmu, protestantom, prawosławnym, muzułmanom, dziwiącym
się podziałom wśród chrześcijan, albo po prostu zagubionym.
W tym roku minęło 100 lat od przepowiedzianej przez Maryję w Fatimie tragedii 1917 roku w Rosji.
Sporo czytałyśmy, aby pojąć, jak wielkie spowodowała ona cierpienie i jak dalekosiężne są jej skutki,
dotykające kilku pokoleń, również tych ludzi, którym służymy. Modlimy się gorąco, aby dobry Bóg, który
nawet zło może wykorzystać dla dobra, uzdrowił swym miłosierdziem skażone tą tragedią narody.
„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra” –
zapewnia nas św. Paweł. Święta Bożego Narodzenia to święta miłości. Obyśmy
kontemplując Maleńką Dziecinę, Wcielonego Boga, coraz bardziej Go kochali, a dzięki
temu dali Mu możliwość współdziałać z nami w tworzeniu dobra.
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i
przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” – mówi nam Jezus przez św. Jana.
Obyśmy się stali żywymi świątyniami kochającego Boga i w ten sposób pomnażali Jego
obecność w naszym świecie, w naszych rodzinach i wspólnotach.

Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok
Pański 2018. Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne dla
naszej misji. Z modlitwą i wdzięcznością,
siostry redemptorystki z Kazachstanu
Pietropawłowsk, Adwent 2017

