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“W świętą noc Narodzenia twojego Pana aniołowie
przychodzą w radości i przynoszą Ci od Boga pokój...
Przynoszą ci radosną nowinę o tym, że Bóg zawarł pokój z
ludźmi. Bóg narodzony na ziemi zawarł pokój z tobą,
człowiecze dobrej woli”.
Maria Celeste Crostarosa – Medytacje, s. 73

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,
Gorąco Was pozdrawiamy i łączymy się z Wami w kontemplacji Jezusa, Księcia pokoju, który
zechciał przyjąć ludzką naturę, narodzić się jako dziecko pośród ubogich, aby nas nauczyć żyć
prawdziwie ludzkim życiem, poznać prawdziwe oblicze Boga Ojca i kochać braci, tak jak On. Narodził
się na ziemi, aby nas zbawić i otworzyć bramy Nieba.
Żyjmy, Kochani, tą Dobrą Nowiną w naszej codzienności, dzielmy się nią z innymi, nie dajmy sobie
odebrać tej radości i tej nadziei, którą przyniósł na świat Jezus, nasz jedyny Pan, Bóg i Brat
jednocześnie!
Przy okazji świątecznych życzeń podzielimy się z Wami tym, jak Jezus nas prowadził w tym roku.
Oczywiście, to, co najważniejsze, to posługa miłości i modlitwy wobec tych, pośród których nas Bóg
postawił. Razem z nimi modlimy się cały rok o dar pokoju dla świata. Dzięki Bogu w Kazachstanie panuje
pokój, ale i tutaj docierają niebezpieczne wieści, a podsycane propagandą, niepokoją i dzielą.
Wielokrotnie nasi parafianie na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zanosili prośby o pokój na
Ukrainie, gdzie wielu z nich ma swoich krewnych i przyjaciół. Modliłyśmy się wraz z nimi za
prześladowanych chrześcijan na całym świecie, a ostatnio za Synod biskupów, aby Kościół umiał pomóc
rodzinie żyć zgodnie z nauką Jezusa.
Obok tych wielkich problemów całej ludzkiej rodziny żyjemy problemami i radościami naszych
parafian, w tym roku szczególnie próbowanych przez cierpienie, choroby, stratę najbliższych, ubóstwo,
dotykające zwłaszcza młode rodziny. Modliliśmy się z ufnością i mamy za co Bogu dziękować: za Jego
niewidzialne interwencje w życiu tych, którzy przeżyli trudne chwile, za rodziny, które się pojednały, za
działanie w sercach tych, którzy umocnili swoją wiarę i nauczyli się przyjmować z ręki Boga i radość, i ból.
Uczestniczyłyśmy też w wydarzeniach z życia naszego diecezjalnego Kościoła, cieszyłyśmy się z
daru Ołtarza Adoracji w intencji pokoju, który przywieziono do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju
w Oziornem. W związku z tym przeżyłyśmy radość goszczenia 1 lipca br. kardynała Roberta Saraha,
przewodniczącego Papieskiej Rady Cor Unum, który poświęcał ołtarz w Oziornem, a wcześniej wraz z
naszymi biskupami zatrzymał się w Pietropawłowsku. Po raz pierwszy powitałyśmy też u nas ks. Biskupa
J. Mazura z Episkopatu Polski ds. misji i jesteśmy mu wdzięczne za jego troskę i o naszą misję.
Kard. Sarah spotkał się w naszym klasztorze z całym pietropawłowskim duchowieństwem. To było
niezapomniane spotkanie. Opowiadając o swoim służeniu w Cor Unum, dzielił się radością, jaka płynie z
okazywania miłości ludziom, z dawania Miłości najbardziej dotkniętym przez los, wojnę, katastrofy.
Przekazując wiernym błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka powiedział, że wszędzie tam, gdzie
cierpi człowiek, tam jest Kościół. Głęboko w sercu zapadły nam jego słowa i zrodziły jeszcze gorętsze
pragnienie, by i poprzez naszą misję coraz hojniej ofiarować innym Miłość.

Codziennie modli się z nami i uczestniczy w Eucharystii grupa parafian, a kilka razy w roku wraz z
ojcami organizujemy w naszym Wieczerniku czuwania modlitewne: Nowy Rok rozpoczynałyśmy na
modlitwie wraz z ojcami, siostrami miłosierdzia i parafianami, również w wigilię Zesłania Ducha Świętego
gorąco modliliśmy się razem o Dar Ducha Świętego dla całego Kościoła, dla naszej archidiecezji, dla
każdego z nas. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z wiernymi wzięłyśmy udział w duchowej
adopcji poczętego dziecka.
Kilkakrotnie w tym roku miałyśmy radość gościć przy okazji różnych parafialnych uroczystości
naszych biskupów, Abp Tomasza i Bp Athanasiusa. Nieraz też w ciągu roku zaglądali do nas misjonarze i
misjonarki z okolicy, przyjeżdżający coś załatwić w mieście. Jak co roku uczestniczyłyśmy w spotkaniu dla
zakonników 2 lutego, w klasztorze naszych ojców, a latem o. Zbigniew prowadził w naszym kościele
dekanalny dzień skupienia dla sióstr i kapłanów.
Ojcom redemptorystom o. Dariuszowi, Zbigniewowi, Krzysztofowi i Tomaszowi jesteśmy bardzo
wdzięczne za kapłańską posługę, braterską współpracę i życzliwość. Cieszymy się ich misjonarską
gorliwością i otaczamy ich nieustanną modlitwą. Modlimy się też za całą Regię Św. Gerarda, gratulujemy
wyboru nowemu Zarządowi, o. Zenonowi i Piotrowi, i prosimy Ducha Świętego o potrzebne im światło.
Końcem września cieszyłyśmy się odwiedzinami z Rzymu wizytatorów, radnych generalnych o. Jacka D.
o. Iwana H., a w październiku skorzystałyśmy z rekolekcji, które o. Ryszard B. prowadził dla naszych
ojców i zapalał nas wszystkich do radosnego świadczenia o Ewangelii. Jeszcze na adwentowe rekolekcje
w tym roku o. Darek zaprosił o. Ryszarda H., więc i my będziemy mogły w nich uczestniczyć razem z
parafianami.
Latem, pewnego wieczoru po nieszporach zdarzyła się nam w kościele niespodziewana wizyta. O.
Darek przyprowadził prawosławnego metropolitę Astany Aleksandra i nowego biskupa prawosławnej
eparchii w Pietropawłowsku Władimira, który wcześniej jako proboszcz odwiedzał nasz kościół, a
zwłaszcza muzeum deportacji. Codziennie modlimy się o jedność naszych bratnich Kościołów i
dziękujemy Bogu, że takie przyjazne relacje są możliwe.
Ten rok był obfity w wyjazdy: w związku z załatwianiem dokumentów do Polski wyjeżdżały s. Maria
w lutym, a s. Grażyna w lipcu, i dzięki temu cieszyły się pobytem w Bielskiej wspólnocie, s. Irina jak co
roku pojechała do Orenburga, do mamy będącej już w starszym wieku. S. Grażyna jest bardzo wdzięczna
siostrom z Kezmarku za możliwość przeżycia w ich klasztorze rekolekcji.
Z całym naszym Zakonem radowałyśmy się z ogłoszenia przez Stolicę Świętą heroiczności cnót
Marii Celeste. Dziękujemy o. Generałowi o. M. Brehl i o. A. Marrazzo za włożony trud i wierzymy, że
będzie on uwieńczony beatyfikacją naszej Założycielki. Otrzymany dokument umieściłyśmy po rosyjsku
na stronie internetowej.
Dziękujemy wszystkim naszym siostrom na świecie za listy, informacje, dziękujemy siostrom
redagującym Viva Memoria i stronę internetową Zakonu. Towarzyszymy Wam modlitwą, za siostry zmarłe
celebrowałyśmy Eucharystię, dziękowałyśmy Bogu za nowe profeski, kandydatki, za wierność
tegorocznych jubilatek. Razem z siostrami z Bielska-Białej dziękowałyśmy Bogu za 25-lat naszej fundacji
na ziemi polskiej. Nasza s. Irina odnowiła 31 października na rok śluby czasowe i rozpoczęła intensywne
przygotowanie do ślubów wieczystych w następnym roku przez zgłębienie tekstów Marii Celeste i
poznanie ogólnej duchowości biblijnej i chrześcijańskiej.
Kochani nasi Przyjaciele, dalej polecamy Waszej modlitwie naszą misję w Pietropawłowsku.
Dziękujemy Jezusowi, że kolejny rok mogłyśmy świadczyć o Jego miłości przy Kościele Najświętszego
Serca Jezusa, poprzez modlitwę, liturgię, pracę, spotkania z ludźmi różnych wyznań zaglądających do tej
świątyni, starszych, młodych, biednych, chorych... W rękach Maryi składamy przyszłość tej misji i tych
wszystkich, którzy w tym kościele znajdują pociechę i umacniają swoją wiarę.
W naszych codziennych modlitwach, do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez
wstawiennictwo
Matki Bożej
Nieustającej
Pomocy, Marii Celeste Crostarosa, i my modlimy
się za Was i dziękujemy Wam w ten sposób za
okazaną pomoc i współudział w naszej misji,
Z modlitwą,
redemptorystki z Pietropawłowska
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