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„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14).

„Aniołowie  przynoszą  ci  radosną  nowinę  o
tym, że Bóg zawarł pokój z ludźmi; Bóg narodzony
na ziemi zawarł pokój z tobą, człowiecze dobrej woli.

Skończył się czas bólu i płaczu. Nadszedł czas
wesela i radości, pokoju i ukojenia. Bóg narodził się
dla ciebie”.

Bł. Maria Celeste Crostarosa – Medytacje na Adwent

Drogie Siostry i Ojcowie,
Kochani nasi Bliscy i Przyjaciele,
niedługo będziemy świętować Boże Narodzenie, najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości! Bóg Ojciec

zrealizował swój odwieczny zamysł miłości i dał nam Syna, aby On nauczył nas żyć po Bożemu i pomógł powrócić
do Ojczyzny. 

Pośród niepewności naszego świata możemy znaleźć w Nim niewzruszoną pewność, pokój, radość i nadzieję,
a  nawet  stać  się  wsparciem  dla  innych,  jak  On  nam  polecił.  Tego  Wam  gorąco  życzymy.  Obyśmy  wszyscy,
kontemplując  maleńkiego  Jezusa  w  żłobku,  dziękowali  Mu  za  Jego  bliskość,  pokorę,  za  wierną  miłość,  za
przemieniającą siłę, która płynie ze spotkania z Nim. 

W tym trudnym dla  każdego z  nas  roku pragniemy wraz  z  Wami  dziękować  Bogu,  że  nas  prowadził,
pomagał wzrastać w wierze i ufności w Jego ojcowską Opatrzność.

Dla  nas  czas  epidemii  rozpoczął  się  dosyć  znamiennym  wydarzeniem.  Niedługo  po  rekolekcjach
wielkopostnych prowadzonych przez o. Zenona Gieńca z Tagliatti, parafii redemptorystów w Rosji, pewnego ranka
w marcu zobaczyłyśmy, że ktoś powalił  i  uszkodził znajdującą się przed kościołem figurę Matki  Bożej,  którą
chętnie  nawiedzali  mieszkańcy  naszego  miasta,  nie  tylko  katolicy,  często  dzieci.  Stwierdziłyśmy,  że  Maryja
pierwsza  „ucierpiała”  i  wzięła  na  siebie  nasze  cierpienia.  Nieustannie  i  gorąco  modliłyśmy  się  na  różańcu,
polecając  Matce  Bożej  całą  ludzkość,  naszą  parafię,  wszystkich  bliskich  nam  ludzi,  o  których  losy  się
niepokoiłyśmy, nasze ojczyzny, wszystkich chorych i lekarzy. 

Odnowioną figurę Maryi poświęcił ks. Arcybiskup Tomasz Peta w Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa,  w  obecności  duchowieństwa  z  dekanatu  i  naszych  parafian.  To  była  jedyna  taka  uroczystość  z
uczestnictwem większej ilości wiernych w tym niespokojnym roku.

Mimo wielokrotnych kwarantann i  restrykcji  dzięki  ojcom redemptorystom, o.  Piotrowi i  o.  Antoniemu,
zawsze u nas była Eucharystia. Jedynie w czasie ich choroby celebrowali księża z innych parafii. Pierwszy raz od
początku naszej misji w Kazachstanie było celebrowane w naszym kościele Triduum Paschalne. Zawsze odbywa
się w kościele parafialnym, a tym razem, prawie że w warunkach konspiracji, ojcowie, siostry miłosierdzia i paru
parafian wchodzili bocznym wejściem do naszego kościoła i tak świętowaliśmy Paschę.
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Jako wspólnota kontemplacyjna, przeżywająca swoją misję na jednym miejscu, nie odczułyśmy tak silnie
skutków  restrykcji  epidemiologicznych.  Współczułyśmy  mieszkańcom  naszego  miasta,  ale  jednocześnie
radowałyśmy się, że wokół nas w parku nie ma tyle imprez i koncertów, bardziej słychać było śpiew ptaków i
bawiące się  dzieci  niż  powodujące drżenie szyb w oknach klasztoru koncerty i  fajerwerki.  Wierni,  spragnieni
Eucharystii,  i  tak  przychodzili  na  liturgię,  która  w  niektórych  momentach  odbywała  się  przy  zamkniętych
drzwiach.  Z  wieloma osobami  miałyśmy kontakt  telefoniczny lub  przez  internet:  dodawaliśmy sobie  ducha  i
modliliśmy się za siebie wzajemnie. Na szczęście wszyscy zarażeni wyzdrowieli, zarówno ojcowie jak i parafianie.
Mamy za co Bogu dziękować, bo On nawet z epidemii wydobył dla nas pewne korzyści. Większość misjonarzy
cudzoziemców nie mogła wyjechać do swoich krajów, wizy przedłużali na miejscu. Nasza wspólnota,  która w tym
roku była wzmocniona przez s. Marię Gajdosikovą z Bielska-Białej, mogła się ucieszyć jej pozostaniem z nami
jeszcze na następne pół roku. Dzięki temu został też w naszej parafii jeszcze na jakiś czas o. Antoni. 

Codziennie umacniałyśmy serce tekstami naszej bł. Marii Celeste, ucząc się od niej ufności do Boga. Jak się
okazało, nie tylko my: jedna z parafianek podzieliła się z nami, że kiedy była zmuszona nie opuszczać mieszkania,
pomogły jej  teksty Marii  Celeste,  które kiedyś wydałyśmy w małym wyborze po rosyjsku:  uczyła się od niej
pokory i cierpliwości, a przede wszystkim ufności do Boga. 

Dziękujemy siostrom z Grupy Posługi za kolejną Viva Memoria, za teksty pogłębiające naszą duchowość, a
także za informacje o życiu wspólnot redemptorystek na całym świecie, o czym z zainteresowaniem czytałyśmy.
Modlimy się codziennie za nasze siostry, zwłaszcza chore, za klasztory przeżywające trudności i o odnowę naszego
zakonu. Celebrowałyśmy Eucharystię w intencji zmarłych sióstr. Waszej modlitwie polecamy zmarłą początkiem
tego roku Ludmiłę, mamę naszej s. Iriny i jej bliskich.

Ucieszyłyśmy się,  że  siostry  z  Bielska-Białej  wydały  przygotowane  przez  nas  „Ćwiczenia  duchowe na
miesiąc grudzień” z komentarzami w bardziej popularnej formie, aby udostępniać myśl naszej założycielki. 

Nieustannie modliłyśmy się śledząc sytuację w naszych ojczyznach i wyczekując wieści od naszych bliskich.
Błagałyśmy Boga za chorych ojców redemptorystów w Polsce i na świecie, za zmarłych, za lekarzy i kapelanów,
którzy ofiarnie służą w szpitalach zakaźnych. Dziękujemy o. Prowincjałowi  Januszowi Sokowi i o. Tomaszowi
Jakubczak, który z daleka, ale konkretnie o nas pamięta, za przekazaną nam niespodziewanie pomoc, która spadła
nam jak nieba.

Poprzednia zima była lżejsza, w kościele było cieplej, to pozwalało dłużej zostawać na modlitwę. Lato zaś
było niezwykle gorące, wymagało wiele pracy wokół kościoła i w ogrodzie, ale zgromadziłyśmy sporo zapasów na
kolejną zimę i dzieliłyśmy się z innymi.

W tych niepewnych czasach miłujmy coraz bardziej Jezusa, tylko On jest naszą Nadzieją!  Bóg z
tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra! – umocnijmy serce zapewnieniem św.
Pawła.  Ufajmy  Jezusowi,  Emmanuelowi,  bo  On  nie  zmęczył  się  chorą  ludzkością,  wciąż  działa,
oczyszcza, aby uczynić z nas nowe stworzenie, godne Jego samego.

Życzymy  Wam,  Kochani,  Bożego  błogosławieństwa  na  cały  Nowy  Rok  Pański  2021.
Dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne dla naszej misji.  Z modlitwą i wdzięcznością,

siostry redemptorystki z Kazachstanu

Pietropawłowsk, Adwent 2020


