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„Wejdź do Bożego serca, gdzie oczyma wiary zobaczysz
Boskiego Ojca pochylonego nad tobą, aby spełnić twe nadzieje i
wypełnić swe obietnice poprzez rozlanie na całej ziemi i w twoim
sercu rzeki Bożego miłosierdzia”.
Bł. Maria Celeste – Medytacje na Adwent

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,
Bóg wylał na nas wszystkich rzeki swego miłosierdzia posyłając na świat Jezusa.
Bł. Maria Celeste pisze w adwentowych medytacjach: „Od wieków wybrał On czas i
godzinę, w której zechciał posłać swego Pierworodnego Syna i przyoblec Go w ludzkie
ciało”.
Życzymy Wam, Kochani, na te Święta głębokiej radości i wdzięczności, bo Bóg
jest pośród nas, kocha każdego z nas i chce, abyśmy przyjęli Jego miłosierdzie i sami
stali się miłosiernymi jak On, dzięki Jego łasce.
My też w tym roku jako redemptorystki doświadczyłyśmy Bożego miłosierdzia.
Wypełniło się nasze wieloletnie oczekiwanie – Maria Celeste Crostarosa została ogłoszona przez
Kościół błogosławioną. Ojcu Antonio Marrazzo CSsR bardzo dziękujemy za trudy i zaangażowanie w
tym dziele, a także innym ojcom, zwłaszcza o. S. Majorano i o. E. Lage za propagowanie duchowości
krostarozjańskiej.
Siostrom z BielskaBiałej dziękujemy za to, że
s. Grażyna i s. Irina mogły
pojechać z nimi na
uroczystości beatyfikacyjne
do Foggia 18 czerwca br. i
przeżyć radość spotkania z
naszymi siostrami z innych
wspólnot, a także odwiedzić miejsca związane z bł.
Marią Celeste i św.
Alfonsem.
Również w Pietropawłowsku dzieliłyśmy się tą radością z parafianami. W czasie czuwania
modlitewnego na Zesłanie Ducha Świętego rozważałyśmy z nimi teksty Marii Celeste zebrane wokół
tematu dziewięciu owoców Ducha Świętego, o niej samej i jej duchowości opowiedziałyśmy – dzięki
zachęcie Ks. Arcybiskupa Tomasza – zebranym w naszym kościele pielgrzymom z dekanatu 3 czerwca
br. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po powrocie z Foggia pokazywałyśmy parafianom
zdjęcia z beatyfikacji Marii Celeste. W przeddzień jej liturgicznego wspomnienia 11 września
zorganizowałyśmy spotkanie z młodzieżą z parafii, odkrywając bogactwo jej duchowości, w listopadzie
młodzieży z Ruchu Czystych Serc mówiłyśmy na temat czystości i prawości u Crostarosy. Również
innym gościom z Kazachstanu, pielgrzymom do pietropawłowskiego sanktuarium Bożego miłosierdzia,
jak np. grupom przyjechawszym ze słowackimi misjonarzami z Bałchasza, Uralska i Atyrau
opowiadałyśmy o naszej nowej błogosławionej, która – jak powiedział kard. Amato w swej homilii – nie
jest człowiekiem z piasku, ale silnym, zdolnym wypełnić powierzoną jej przez Boga misję, wzorem
postępowania dla każdego z nas.

Drugim wielkim darem Bożego miłosierdzia była dla nas i dla całego
kazachstańskiego Kościoła beatyfikacja w Karagandzie 11 września br. roku ks.
Władysława Bukowińskiego, mężnego kapłana, który przeżył sowieckie łagry, a
potem dobrowolnie został tutaj wśród potrzebujących kapłana katolików różnych
narodowości. On również był człowiekiem nie z piasku, ale świętym, który
bezgranicznie zaufał Opatrzności Bożej i wszędzie czuł się duszpasterzem posłanym
przez Boga, nawet w piekle łagrów. Dlatego Bóg mógł przez niego rozlewać rzeki
miłosierdzia najbardziej udręczonym i zniewolonym braciom. Wierzymy, że
błogosławiony ojciec Władysław czuwa z Nieba nad naszym Kościołem i tutejszymi
ludźmi, bo ich poznał i pokochał. W listopadzie był u nas ks. Arcybiskup Tomasz i
wprowadził do kultu jego relikwie.
My też próbujemy być choćby kropelką miłosierdzia dla ludzi nawiedzających nasz kościół.
Najpierw poprzez codzienną modlitwę, za całą ludzkość, za Kościół powszechny, nasz kazachstański, za
papieża Franciszka i wszystkich kapłanów, za prześladowanych chrześcijan, za wszystkie wspólnoty
naszego Zakonu, aby były wciąż żywą pamiątką Odkupiciela i aby odmładzały się nowymi powołaniami,
wraz z siostrami z Ukrainy dziękujemy Bogu za ich fundację we Lwowie. Modlimy się za nasze
ojczyzny, o sprawiedliwość, pokój, o godne życie dla ludzi. Szczególną modlitwą ogarniamy wszystkich
misjonarzy, tych z Kazachstanu, którzy nas prosili o modlitwę, a zwłaszcza za naszych ojców
redemptorystów na całym świecie, w Polsce, w Kazachstanie i w Rosji. O.Generałowi Michaelowi Brehl
życzymy światła Ducha Świętego na nową kadencję posługi w Zgromadzeniu.
Wielką radością był dla nas przyjazd ojców redemptorystów, którzy zebrali się w Pietropawłowsku
początkiem października na kolejne spotkanie Regii św. Gerarda wraz z o. Dariuszem Paszyńskim i o.
Witoldem Kaweckim. Dziękujemy Bogu za ich ponad dwudziestoletnią posługę misyjną na Wschodzie i
modlimy się, aby Bóg powołał z tych krajów nowych redemptorystów i redemptorystki. Dziękujemy
Bogu za przyjazd o. Antoniego Popka z Polski, aby nasz proboszcz, o. Tomasz Jakubczak miał
pomocnika w duszpasterskich trudach.

Modlimy się wytrwale za tych, którym służymy, aby umacniali się
w wierze, aby byli świadkami Jezusa, za młode rodziny, aby swe dzieci
umiały wychować na nowe pokolenie katolików. Próbujemy być
podporą dla tych, którzy się z nami codziennie modlą, dzielą swoimi
trudami, którzy oczekują od nas pocieszenia, nadziei, porady,
wielorakiej pomocy.
Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa i Bożego
prowadzenia na cały Nowy Rok Pański 2017.
Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne dla
naszej misji.
Z modlitwą i wdzięcznością,
siostry redemptorystki z Kazachstanu
Pietropawłowsk, Adwent 2016

