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 „Adoruj Jezusa, duszo kochająca, i proś Dziewicę Maryję, aby 
umieściła Go w twoim sercu”.                            

Bł. Maria Celeste Crostarosa

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,

Życzymy Wam radości i pokoju, płynących z głębokiego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, 
wdzięczności Bogu za dar Wcielenia Jezusa, za Jego miłość, za pokorne stanie się człowiekiem, abyśmy 
mogli, patrząc na Jego ludzkie życie, stać się choć trochę do Niego podobnymi.

A teraz krótko opowiemy Wam o niektórych wydarzeniach tego roku.
2  lutego  byłyśmy  na  spotkaniu  konsekrowanych  z

uczestnictwem ks. Arcybiskupa Tomasza i wielu sióstr i kapłanów z
dekanatu, zorganizowanym przez ojców redemptorystów, o. Tomasza i
o. Antoniego, w ich w klasztorze.

6-7  lutego  przez  skype  uczestniczyłyśmy  w  spotkaniu
redemptorystowskich klasztorów słowiańskich w Keżmarku na temat
federacji.  Ucieszyłyśmy  się  spotkaniem  z  naszymi  siostrami  i
rozmawiałyśmy o tym, jak wiele nas łączy i jak żywa jest  współpraca
między klasztorami.

W maju  odwiedzili  nas  przyjaciele  z  Polski,  z  czasów naszej
młodości, z duszpasterstwa akademickiego i oazowego.

Jak  w  poprzednim  roku  czuwanie  przed  Zesłaniem  Ducha
Świętego  prowadziłyśmy  wraz  z  ojcami  u  nas,  przewodniczył  ks.
Arcybiskup Tomasz. Z grupą gorliwych parafian medytowaliśmy nad
modlitwą arcykapłańską Jezusa w Wieczerniku i modliliśmy się o dary
Ducha  Świętego  dla  całego  Kościoła.  W  samą  uroczystość  ks.
Arcybiskup  wprowadził  do  kultu  relikwie  św.  Matki  Teresy,  które
zostały w naszym kościele.

Ten rok był pełen ważnych spotkań i odwiedzin. W marcu przełożony Regii o. Zenon Gieniec wizytował
wspólnotę ojców, więc i nas po bratersku odwiedził. Byli też wszyscy ojcowie z Regii Św. Gerarda, niektórzy
po raz pierwszy, jak o. Grzegorz z Pionierska i o. Artur z Tagliati. Wszystkie te spotkania pogłębiają naszą
jedność i zobowiązują nas do modlitwy za misję ojców w Rosji i w Kazachstanie.

Niezwykle uroczystą celebracją była Msza św. z
udziałem Konsultorów Generalnych o. Alberto i o.
Piotra Chyły oraz wszystkich ojców z Regii Św.
Gerarda,  a  także  o.  Dariusza  Paszyńskiego  z
Polski  w  połowie  maja  w  czasie  ich  wizytacji
generalnej.

Obok tych wielkich  spotkań nasze  życie  było  przepełnione  modlitwą i  pracą.  Tegoroczna zima była
bardzo ciężka, chłód w kościele, ale umacnialiśmy się nawzajem z parafianami gorącą modlitwą i wytrwałym
uczestnictwem. Lato było bardzo pracowite, ale znowu wspomagali nas parafianie: w przygotowaniu liturgii –
Swietłana często śpiewała psalmy na Eucharystii,  mali wnukowie Anatola, spędzający wakacje u dziadków
prawie codziennie służyli  przy ołtarzu,  inni  pomagali  w porządkach,  w koszeniu trawy wokół kościoła,  w
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zbieraniu owoców. Nawzajem obdarzaliśmy się płodami ogrodu, które Pan Bóg nam w tym roku podarował.
Bardzo cenna jest dla nas współpraca z parafianami i cieszymy się, że traktują oni Kościół, jak swój drugi dom,
że tutaj umacniają się w wierze.

W dniach od 11 do 14 września odbyło się spotkanie
kapłanów z całej diecezji Astana pod przewodnictwem ks.
Abp Tomasza Pety i Bp Atanasiusa Schneidera. Wykłady
o.  Pawła Mazanki  z  Warszawy o Całunie  Turyńskim w
duchu  odkupienia  były  dla  nas  czasem  szczególnych
rekolekcji. Uczestniczyłyśmy też w świętowaniu 25-lecia
parafii w Pietropawłowsku i ciszyłyśmy się odwiedzinami
jej  założyciela  o.  Zbigniewa  Kotlińskiego, który
przyjechał  z  Polski  wraz  z  o.  Stefanem  Karpetą,
współbratem z czasów misji w Brazylii. 

Kolejnym wydarzeniem było spotkanie diecezjalne
sióstr  zakonnych,  dla  których  konferencje  prowadził  o.
Zygmunt Kwieciński, były misjonarz w Kazachstanie.

Wielką  radością  i
ubogaceniem   było  dla  nas
spotkanie  z  kazachstańskimi
misjonarkami,  które  już  znamy
od wielu lat, jak i z tymi, które
zobaczyłyśmy po raz pierwszy.

Kochani,  Waszym
modlitwom polecamy cały nasz
Kościół w Kazachstanie i misję
naszej  wspólnoty.  Szczególnie
prosimy  o  modlitwę  za  chorą
mamę naszej s. Iriny,  do której
ona  jeździła  w  tym  roku  do
Orenburga. 

My też codziennie o Was
pamiętamy  w  naszych
modlitwach.

Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok Pański 2019. Dziękujemy za
Wasze wsparcie duchowe i materialne dla naszej misji, za wszelką okazaną nam pomoc i życzliwość.  

Z modlitwą i wdzięcznością,             
siostry redemptorystki z Kazachstanu

Pietropawłowsk, Adwent 2018


