
 

Drogie Siostry i Ojcowie, 
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele, 

 
Kolejny raz Jezus obdarza nas radością świętowania swojego Narodzenia, możliwością rozmyślania nad 

tajemnicą Jego Wcielenia, Jego przyjścia na ziemię, Jego zamieszkania pośród nas. Sam Bóg wszedł w nasze 
ludzkie życie, uświęcił je Sobą, zakosztował w pełni naszej radości i naszych cierpień, co więcej – wziął je na siebie, 
a nam dał możliwośc przemiany naszego życia w Jego życie.  

Życzymy Wam spotkania z Tym najpiękniejszym z Synów ludzkich, zakosztowania Jego bliskości, miłości, 
zanurzenia w Jego pokoju, napełnienia serca nadzieją, że razem z Nim potrafimy przeżyc godnie nasze ludzkie 
życie i być świadkami Jego miłości wobec braci. 

 
Nowy Rok 2015 witaliśmy jak co roku na modlitwie i nocnej Eucharystii z ojcami, siostrami miłosierdzia i 

parafianami. Patrząc z perspektywy, dla każdej z nas był to rok wymagający i pełen niespodzianek.. 
2 lutego, już tradycyjnie, uczestniczyłyśmy w dekanalnym spotkaniu księży i sióstr, na którym tym razem był 

również ks. Arcybiskup Tomasz. Końcem lutego żegnałyśmy o. Darka Paszyńskiego; z żalem, bo pięknie służył w 
naszej parafii, ale i z radością z racji jego wyboru na posługę wiceprowincjała w Polsce. Z wdzięcznością otaczamy 
go dalej modlitwą. 

Marzec przyniósł nam wiele nieoczekiwanych wydarzeń. Na początku marca s.Irina pojechała do Orenburga 
pomóc chorej mamie, a końcem marca udała się do Polski s. Grażyna, bo jej mamę oczekiwała poważna operacja. 
Niestety, jej mama Władysława po intensywnym leczeniu zmarła 19 maja. Polecamy ją waszej modlitwie. 

S. Maria przez pewien czas kontynuowała misję sama, a po powrocie sióstr, najpierw Iriny, potem Grażyny 
zaczęłyśmy intensywne przygotowania do ślubów uroczystych s. Iriny, zarówno duchowe, jak i materialne. Pomagali 
nam w tym ofiarnie ojcowie i nasi przyjaciele z parafii. Udało się przy tej okazji wyremontować nawet kościół z 
zewnątrz, uporządkować ogród i plac przed kościołem.  

1 sierpnia, w uroczystość św. Alfonsa s. Irina złożyła profesję uroczystą podczas Eucharystii, której 
przewodniczył ks. Arcybiskup Tomasz Peta z Astany. Szczególnym gościem był bp Anders Artorelius ze Szwecji. Z 
Orenburga przyjechała mama s. Iriny wraz z jej przyjaciółką oraz przedstawicielki parafii z s. Oksaną. Z dekanatu 
przybyło kilku kapłanów i sióstr. Było to prawdziwe święto dla nas, dla naszych przyjaciół i parafian. S. Maria, z 
okazji 25-lecia swoich ślubów zakonnych napisała i wystawiła z parafianami krótką sztukę o życiu Marii Celeste 
Crostarosa, która dopełniła tę uroczystość. Dziękowaliśmy Bogu za powołanie s. Iriny i modliliśmy się o nowe 
powołania dla tutejszego Kościoła. Ks. Arcybiskup Tomasz w homilii życzył naszej trzyosobowej wspólnocie dwóch 
następnych ”mądrych” panien, które zechcą oddać swoje życie Odkupicielowi dla zbawienia braci na tej ziemi. 

 
 

 

Pragnę, abyś w 
moim sercu 

poślubiła wszystkie 
moje dusze, które 
Ja mam w moim 
Kościele, a także 
te, które nie są 
jeszcze w jego 

łonie. Pragnę, abyś 
kochała je taką 
samą miłością, 

jaką Ja je kocham,  
z całego serca. 
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Śpiewaj i błogosław swojego Pana z aniołami nieba, bo 
Bóg rodzi się dla ciebie! Ufaj, wierz, i miej nadzieję w Nim! On 
mówi ci, że pragnie pokoju na ziemi twojego serca, pragnie, aby 
jego radość zagościła w twojej duszy, aby mógł w tobie 
zamieszkać i być z tobą zjednoczony.  

Maria Celeste Crostarosa – Medytacje 
 



Rytm naszego życia wyznacza codzienna Eucharystia i modlitwa w otwieranym kilkakrotnie w ciągu dnia 
Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w których uczestniczą również nasi wierni. Czasem odbywają się tutaj 
większe celebracje, jak czuwanie modlitewne z nocną Eucharystią na Zesłanie Ducha Świętego czy świętowanie 
Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiele osób bardzo liczy na naszą modlitwę wstawienniczą w ich 
intencjach, więc codzienne rano przed Najświętszym Sakramentem za przyczyną Marii Celeste przedstawiamy 
Bogu ich imiona i potrzeby. Ich różnorakie intencje zanurzamy też w Tajemnicach Różańca świętego czy Koronce 
do Bożego Miłosierdzia. Obok tych konkretnych, osobistych intencji powierzamy Bogu sprawy całego świata i 
Kościoła. Nieustannie modlimy się o pokój, o ustanie wojen i prześladowania chrześcijan, cały rok modliłyśmy się za 
Synod na temat rodziny, także za Polskę, o wybór dobrego prezydenta i rządu, a potem o mądrość i siły dla nich.  

Dziękujemy Bogu za przybliżającą się beatyfikację Marii Celeste w przyszłym roku, a ojcu Antonio Marrazzo 
za wszystkie starania podjęte w Stolicy Świętej, aby nasza założycielka została ogłoszona błogosławioną. 

W sposób szczególny powierzamy Bogu misjonarzy, a zwłaszcza naszych ojców redemptorystów w Rosji i 
Kazachstanie, zdając sobie sprawę, jak nieprosta jest ich posługa misyjna tutaj. Dziękujemy Bogu za nowego 
proboszcza o. Tomasza Jakubczaka, jemu i o. Krzysztofowi Bugarze jesteśmy wdzięczne za braterską pomoc w 
różnych okolicznościach naszego życia. Z wdzięcznością wspominamy o. Zbigniewa Kotlińskiego, który po gorliwym 
służeniu w Pietropawłowsku został przeniesiony na placówkę w Rosji. Modliłyśmy się intensywnie za spotkanie 
ojców Regii św. Gerarda w Kemerowo z ojcem Generałem Michelem Brehl w październiku br. Cieszymy się, że do 
wspólnoty ojców dołączył końcem tego roku o. Jacek Aniszewski. 

Oprócz modlitwy ofiarujemy Bogu naszą dyspozycyjność w przyjęciu każdego, kto przestąpi próg kościoła czy 
zadzwoni do furty. Nie jest to proste dla naszej trzyosobowej wspólnoty, zwłaszcza latem, gdy pojawiają się bardzo 
różne osoby i z różnymi potrzebami, ale na miarę naszych sił próbujemy wypełnić misję miłości, którą Jezus polecił 
Marii Celeste w I regule: Ofiarujcie bliźniemu wasze serce oraz wszelkie uczucia, ze względu na miłość do Mnie, 
współcierpiąc z nim w jego utrapieniach, chorobach oraz udrękach duchowych i cielesnych. Dla dobra bliźniego 
zaangażujecie… wszystkie wasze zmysły; wasze oczy niech widzą jego potrzeby…,wasze uszy niech słuchają o jego 
udrękach, a usta pocieszają w zmartwieniach i pouczają o odwiecznych prawdach w jego niewiedzy, udzielając mu 
pomocy i występując w jego obronie.  

Część naszego życia stanowi praca, aby nasz kościół i klasztor pośrodku miasta przyciągał swoim pięknem, 
kwiatami i porządkiem. Lato tego roku było obfite w deszcze, więc udalo nam się wychodować sporo jarzyn, którymi 
dzieliłyśmy się ze starszymi parafianami, ubogimi i przyjaciółmi, ciesząc się, że i my możemy im coś konkretnego 
ofiarować. 

W tym roku miałyśmy sporo odwiedzin. Najważniejszym 
gościem była piękna ikona Matki Bożej Fatimskiej, której 
peregrynacja odbywa się w parafiach naszej Archidiecezji. Dla nas i 
dla modlących się przed nią było to czułe i radosne spotkanie z 
Matką, przynoszącą pokój i nadzieję, że Jej Syn zwycięży wszelkie 
zło, bo jest Panem świata. 

W marcu poznałyśmy nowego przełożonego Regii św. 
Gerarda, o. Zenona Gieńca, który odwiedził naszą wspólnotę. W 
sierpniu z radością witałyśmy o. Darka, będącego przejazdem w 
Kazachstanie.  

Cieszyłyśmy się wizytami przyjaciół z Polski, najpierw w maju 
pani Małgorzaty Somerlik, której udało się przyjechać do 
Pietropawłowska z ks. Rafałem Dąbrowskim i jego rodziną. Potem 
miałyśmy zaszczyt osobiście poznać ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego, który nawiedził nasz Kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wraz z grupą pielgrzymów; wśród nich był też ks. 
Wacław, znajomy sióstr z Bielska-Białej. We wrześniu dwa razy 
celebrował u nas Eucharystię ks. Bp Ignacy Dec z kapłanami 
diecezji świdnickiej, także z o. Mirosławem Grakowiczem. Po 
siostrzanemu nawiedzały nasz klasztor znajome siostry z dekanatu, 
a nawet ich przełożone z Polski, będące w Pietropawłowsku. 
Miałyśmy też okazję witać ks. Bp Janusza Kaletę, który przyjechał 
doradzać o. Tomkowi w sprawach remontów. 

W październiku, dzięki przyjazdowi o. Jacka Zdrzałka, 
mogłyśmy częściowo uczestniczyć w rekolekcjach ojców. 
Dziękujemy mu za jego konferencje, entuzjazm i świadectwo o 
gorliwych współczesnych redemptorystach na całym świecie.  

Z radością znowu powitałyśmy panią Ilonę, nauczycielkę 
języka polskiego, która już czwarty rok ofiarnie służy tutejszej 
Polonii i naszym parafianom. Nie brakowało przez cały rok 
wycieczek szkolnych przyprowadzanych przez agencje turystyczne 
– ich przyjmowanie w kościele traktujemy jako formę świadectwa o 
Jezusie i Jego miłości. 

 
 

Oby On sam był dla Was Światłem i mocą w Nowym Roku 2016, a Maryja Nieustającą Pomocą we wszystkich 
życiowych wyzwaniach. 

Kochani, dziękujemy Wam za modlitwę i wszelką pomoc dla naszej misji. 
Z wdzięcznością i nieustanną modlitwa za Was, 

Siostry redemptorystki 
Pietropawłowsk, Adwent 2015 


