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Zachęcamy do zobaczenia naszej nowej strony 
internetowej (dziękujemy Romkowi Skocelasowi za 
okazaną pomoc). 

Mój Jezu, Błogosławiony Owoc łona Maryi! … Tak jak Ty z utęsknieniem i 
bezgraniczną miłością oczekiwałeś godziny Twojego Wcielenia, aby zjednoczyć się z moją 
ludzką naturą w łonie Maryi, tak ja oczekuję upragnionej godziny, w której złączysz mnie z 
Sobą i przemienisz w Siebie, prawdziwe Życie mojego serca. 

Bł. Maria Celeste Crostarosa – Medytacje na Adwent

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,

Łączymy się z Wami w tym okresie przygotowania do świętowania Jezusowego Wcielenia i przesyłamy
wieści o tym, jak Pan Bóg nas w tym roku prowadził. 

Mamy za co dziękować Bogu, który okazał nam swoją ojcowską dobroć, a także dziękujemy Kościołowi,
który  okazał  się  dla  nas  troskliwą  Matką.  Wciąż  widzimy  sens  i  wartość  naszej  już  18-letniej  misji
kontemplacyjnej w Kazachstanie, gdzie katolicy są w mniejszości, i  dlatego niepokoiłyśmy się po wydaniu
dokumentu „Cor orans” niebezpieczeństwem jej zamknięcia jako zbyt małej i dotąd jeszcze nie erygowanej.
Biskup naszej archidiecezji  misyjnej Abp Tomasz Peta napisał pismo do Kongregacji  ds.  Instytutów Życia
Konsekrowanego  i  Stowarzyszeń  Życia  Apostolskiego  i  już  w  lutym  otrzymał  pozytywną  odpowiedź,
pozwalającą nam kontynuować tę misję,  oczywiście w ścisłej  łączności ze wspólnotą, która nas założyła z
Bielska-Białej. 

Drugim powodem do wdzięczności Bogu były odwiedziny s. Urszuli Nowińskiej, przełożonej z Bielska,
w  połowie  maja  br.,  która  przyłączyła  się  do  pielgrzymki  zorganizowanej  do  Kazachstanu  jako  miejsca
stalinowskich deportacji Polaków przez ojca redemptorystę Mirosława Grakowicza, i spędziła z nami prawie
tydzień.  Modliła  się  w naszym Wieczerniku i  zobaczyła,  jak  tutaj  służymy,  a  także  podzieliła  się  z  nami
pracami nad stworzeniem federacji słowiańskiej i siostrzanym spotkaniem z przełożonymi wspólnot włoskich i
słowackich w bielskiej wspólnocie. My miałyśmy radość spotkać się z nimi na skype i chwilkę porozmawiać z
każdą.

Momenty niepewności, co do istnienia naszej misji stały się dla nas wezwaniem, by każdego dnia goręcej
dziękować za codzienną adorację Najświętszego Sakramentu w centrum tego muzułmańskiego miasta, za ludzi,
którzy codziennie się z nami modlą, za ojców, którzy przychodzą celebrować Eucharystię, także za wszelkie
trudności i problemy, które możemy ofiarować Bogu za ten misyjny Kościół, za tych, którzy w Boga jeszcze
nie wierzą.  Nie przestajemy codziennej modlitwy przez wstawiennictwo bł. Marii  Celeste za bardzo liczne
osoby, które proszą za siebie i bliskich. 
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Tak  jak  w  poprzednich  latach  w  naszym  kościele  było  parę  pięknych  celebracji  z  udziałem  ks.
Arcybiskupa Tomasza, miejscowego duchowieństwa i naszych parafian: 2 lutego na święto konsekrowanych, w
wigilię Zesłania Ducha Świętego, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Latem nawiedzali nas różni
pielgrzymi, z Kazachstanu i z Polski, którzy jechali do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornem.
Z okazji Bożego Narodzenia albo Paschy nieraz zawitali do naszej rozmównicy parafianie i przyjaciele, także
życzliwy nam prawosławny Bp Władimir,  i  oczywiście  ojcowie redemptoryści.  W tym roku w związku z
wizytacją ojców odwiedził nas o. prowincjał Janusz Sok. Dziękujemy o. Tomaszowi Jakubczakowi, który kilka
lat gorliwie służył tutaj jako proboszcz i okazał nam wraz z ojcem Antoni Popek wieloraką pomoc. Dziękujemy
o. Piotrowi Lachecie, który od tego roku zgodził się na posługę proboszcza. W naszym kościele w Adwencie
prowadził rekolekcje parafialne o. Paweł Jurkowski z Kamerowo,  a w Wielkim Poście o. Waldemar Warzyński
z Orska, w których i my mogłyśmy uczestniczyć. 

Również w naszej wspólnocie w tym roku nastąpiły zmiany. W maju s. Irina Katkova pojechała do chorej
mamy do Orenburga. W sierpniu siostry z Bielska wyznaczyły s. Grażynę Mędrala na przełożoną na nową
kadencję. Z Bielska przyjechała do nas na rok s. Maria Gajdosikova, z pochodzenia Słowaczka. W listopadzie
s. Irina wróciła z Rosji od swojej mamy i choć na pewien czas stałyśmy się czteroosobową wspólnotą.

Dziękujemy o. Generałowi  o. M. Brehl za zaangażowanie w sprawy naszego Zakonu. Zapewniamy o
modlitwie  za  misyjną  posługę  naszych  ojców  na  całym  świecie.  Dziękujemy  Wam,  drogie  siostry
redemptorystki, za listy, informacje, dziękujemy siostrom z Komisji Posługi. Towarzyszymy Wam modlitwą, za
siostry  zmarłe  celebrowałyśmy Eucharystię,  dziękujemy Bogu  za  nowe profeski,  kandydatki,  za  wierność
tegorocznych jubilatek i każdej z Was.

Wszystkim Wam, Kochani, składamy gorące życzenia na Boże Narodzenie. Łączymy się z Wami w
kontemplacji Jezusa, Księcia pokoju, który zechciał  narodzić 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!

Życzymy Wam, Kochani, Bożego błogosławieństwa na cały Nowy Rok Pański 2020. Dziękujemy za
Wasze wsparcie duchowe i materialne dla naszej misji.  Z modlitwą i wdzięcznością,             

siostry redemptorystki z Kazachstanu
Pietropawłowsk, Adwent 2019


