Bóg się rodzi!

Boże Narodzenie 2018
Niech ogień Boskiej miłości rozpali każdego ducha!
Wszelki język niech śpiewa z radością!
Wszystkie serca niech wypełni
radość Boga żyjącego!
Wszystkie nasze ciemności już zostały rozproszone!
Naprawione nasze ruiny!
Bł. Maria Celeste Crostarosa

Kochane nasze Siostry, Ojcowie i Bracia, Rodziny i Przyjaciele!
Życzenia, które Wam ślemy, podpowiedziała nam nasza Bł. Matka Maria Celeste. Ona też wraz z
nami modli się o ich spełnienie. Jezus ma upodobanie w tym, co pokorne, skromne, małe, pogardzane.
Kocha „stajenki” i wchodząc do nich z Maryją i Józefem, przemienia je w „niebo”. I to jest nadzieja naszych
rodzin i wspólnot, często niepokojonych przez różnorakie burze. Przyjmijmy więc Jezusa w to Boże Narodzenie, a On rozproszy nasze ciemności, naprawi nasze ruiny, rozpali na nowo przygaszonego ducha!
Wszystkie serca niech wypełni radość Boga żyjącego!
On jest darem miłości Ojca do nas. On rodzi się, aby zrodzić nas na nowo.
Niech więc każdą iskierkę nadziei przemieni w wielki ogień, niech pozwoli nam odkryć,
że rodzi się w nas, że On w nas jest radością, siłą, pokojem, miłowaniem,
że z Nim Nowy Rok 2019 będzie radością Ojca i naszą!
Razem z Wami i z całym Kościołem, a także z tymi, którzy jeszcze nie wiedzą jak bardzo są kochani przez Boga, przeżywałyśmy, zwłaszcza na nieustannej modlitwie, wydarzenia radosne i bolesne. Wypraszałyśmy Ducha Świętego dla wszystkich osób i wydarzeń, jakie miały miejsce na świecie, uczestnicząc w
nich na sposób właściwy mniszkom kontemplacyjnym, żyjącym w klauzurze. Szczególną modlitwę ofiarowałyśmy za naszą Ojczyzną w 100. lecie odzyskania Niepodległości.
W minionym 2018 roku wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny! przez swą Obecność pośród
nas w codziennej Eucharystii, w słuchaniu Jego Słowa, we Wspólnocie pełniącej wolę Ojca, w każdej przybywającej do nas osobie, w jej potrzebach i radościach. Wielkie rzeczy czyni Pan w codzienności naszej miłości wzajemnej i w prostym oddanym Mu życiu, na drogach, które rozświetla nam bł. Matka Celeste, zawsze obecna i kochana przez nas.

Te wielkie rzeczy to także dar nowych sióstr. Trzy młode dziewczęta rozpoczęły w tym roku postulat: Klaudia (26.05), Anna
(15.08) i Maria (29.09), a
Magdalena z pasją formację
w nowicjacie.
Od 1.07 s. Aneta Milecka
ubogaca naszą Wspólnotę
swymi darami i doświadczeniem, jakie dało jest
bycie redemptorystką przez
21 lat w Belgii a potem prawie 4 lata w Dublinie.
Troska o nowe powołania to jeden z naszych ważniejszych priorytetów. Siostry odpowiedzialne za
ten aspekt naszego życia, wspierane przez aktywny udział całej wspólnoty, a także Redemptorystów, proponują rekolekcje powołaniowe, grupowe i indywidualne, towarzyszą młodym osobom, podejmującym
drogę rozeznawania czy pogłębienia duchowego. I owoc jest piękny!

Najmłodsza fundacja, która wyfrunęła z naszej bielskiej wspólnoty, od dwóch lat
stawia pierwsze kroki na Ukrainie, o której wszyscy wiecie, jak bardzo potrzebuje
modlitwy. S. Alla Kapush po 4 latach formacji dołączyła do ukraińskich sióstr 2
sierpnia jako piąty członek nowej wspólnoty. W tym ważnym kroku towarzyszyła jej
s. Urszula, przełożona.
Wielkie rzeczy, za które wielbimy Boga to jedność i pomoc wzajemna naszych słowiańskich klasztorów. Miniony rok był bogaty w spotkania. Pomagałyśmy
sobie nawzajem podczas rekolekcji wspólnotowych, przejmując obowiązki w danej
wspólnocie, aby jej członkinie mogły przeżywać je wolne od codziennych zadań. My
dziękujemy siostrom z Kežmarku za przysłanie do nas s. Martyny i s. Zuzanny. Także
nasze siostry śpieszyły z pomocą innym wspólnotom.

Te wielkie rzeczy to także wspólne poszukiwania i umacnianie wzajemnych relacji między wspólnotami. Polecenia Kongregacji stały się okazją do spotkania wszystkich słowiańskich klasztorów (Bielsko-Biała,
Kežmarok, Vranov, Lwów oraz Pietropawłowsk przez
Skype) w poszukiwaniu światła na nowe zadanie tworzenia federacji. Siostry z Kežmarku gościły nas w
swym pięknym klasztorze z wielką słowacką hojnością.
Owocem tego spotkania była decyzja na tworzenie
słowiańskiej federacji. Dalsze poszukiwania przyniosły
jednak nowe światło, aby budować federację razem z
włoskimi wspólnotami, które tego także pragną. W Scala bowiem rodziła się nasza bielska wspólnota.
Wzajemne więzi umacniały się także przez odwiedziny sióstr: s. Stefanii ze Scala, s. Jadzi i s. Doris z
Magliano, s. Hilde z Belgii, s. Heleny Dudovej i s. Emanueli z Vranova, s. Marii, s. Mariczki oraz s. Ally z Ukrainy, s. Marii i s. Grażyny z Kazachstanu, s. Martyny i s. Anny z Kežmarku. Motywy naszych wzajemnych odwiedzin to: rekolekcje, pomoc w pracy i w sprawach duchowych, odwiedziny przełożonej w klasztorach
fundowanych. W tym roku s. Urszula była we wspólnotach we Lwowie i Vranovie. W Kežmarku zatrzymała
się nieco dłużej, aby odpocząć i nabrać sił na dalszą służbę w naszej wspólnocie. S. Kazimiera razem z siostrami we Lwowie a potem we Vranowie zgłębiała ducha bł. Marii Celeste i Vultum Dei querere. S. Magdalena Ch. z s. Sylwią pomagały w Kežmarku podczas rekolekcji, a s. Sylwia odwiedziła także wspólnotę we
Vranovie. S. Beata i s. Henryka przeżyły swe rekolekcje w Kežmarku, a kilka z nas uczestniczyło w wieczystych ślubach s. Marii. Nasza s. Maria odbyła swe rekolekcje we Vranovie.
Wielkie rzeczy jakie Bóg czyni dla nas to także łaska harmonijnej współpracy z Redemptorystami.
Razem z nimi pielęgnujemy Boży zamysł naszych początków, by jako jeden Instytut na różne sposoby obdarowywać Kościół i świat czułością miłosiernego Boga. Dzięki ojcowskiej życzliwości o. Janusza Soka i całego
Zarządu Warszawskiej Prowincji, a także na co dzień posługujących nam Ojców (o. Kowalski Andrzej i o.
Słota Bolesław), dzięki hojności wielu Ojców: misjonarzy, profesorów, proboszczów, spowiedników i rekolekcjonistów, głoszącym nam i odwiedzających nas, dzięki otwartości formatorów i Braci na różnych etapach formacji, ubogacamy się tym, co mamy. My modlitwą, siostrzaną gościnnością, charyzmatem bł. Marii
Celeste, oni natomiast braterską wrażliwością, tak w sprawach duchowych jak i materialnych. Dziękujemy
Wam, drodzy Ojcowie i Bracia, za dyspozycyjność i za każdą odpowiedź na nasze prośby.
W tym miejscu chcemy także wyrazić wdzięczność Ojcu Generałowi Michaelowi Brehl’owi oraz Sekretariatowi CSsR dla OSsR za troskę o nasz Zakon, a także Komisji Posługi, w której uczestniczy nasza s.
Ewa Dobrzelecka, za ich działania dla dobra naszego Zakonu .
Ten rok przyniósł nam dwa jubileusze: 25. lecie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz srebrny jubileusz ślubów s. Henryki
Urban. Ten pierwszy uczciłyśmy przez Triduum Wdzięczności oraz modlitwy: za młodych, którzy w dniu im ofiarowanym licznie zebrali się u nas
pod przewodnictwem ks. Macieja Korneckiego, za rodziny, z którymi modliłyśmy się przy
relikwiach św. Joanny Beretty Molla z o. Mirosławem Grakowiczem CSsR oraz za zmarłych, którzy kiedykolwiek modlili się w
naszej kaplicy i za seniorów wiernych Maryi. Wzruszającemu spotkaniu z nimi
przewodniczył długoletni nasz kapelan i budowniczy klasztoru o. Stanisław Reczek CSsR.
Radość 25. lecia ślubów s. Henryki dzieliła nie tylko nasza Wspólnota,
ale także jej i nasi Przyjaciele, Rodzina i Redemptoryści, podczas Eucharystii pod
przewodnictwem o. Janusza Soka, Prowincjała, ze słowem o. Piotra Chyły.

Jednym z priorytetów naszej Wspólnoty jest dzielenie się światłem, jakim Bóg obdarza dzisiejszy
świat przez bł. Marię Celeste. Z radością kontynuujemy spotkania świeckiej grupy krostarozjańskiej oraz
formacyjne spotkania oblatek, których liczba rośnie. Każdego 11. dnia miesiąca podczas porannej medytacji pochylamy
się nad wybranym tekstem bł. Marii Celeste, a do świętowania drugiej rocznicy beatyfikacji przygotowałyśmy się
przez Nowennę opracowaną przez s. Ewę K. „Ku miłości
razem”, opartą na tekstach bł. Matki. Samą rocznicę 11
września słowem o łagodności Jezusa i Marii Celeste uczcił z
nami o. Krzysztof Bieliński CSsR. Diecezjalne Radio Anioł
Beskidów także przyczyniło się do przedstawienia jej postaci
przez audycje: wywiad z Siostrami i drugą z o. Sylwestrem
Cabałą CSsR. On też został poproszony o konferencję dla Akcji Katolickiej naszej diecezji o bł. Marii Celeste
Crostarosa. S. Ewa K. we współpracy z oblatką Gosią przygotowały piękną książeczkę: Myśli bł. Marii Celeste z małym komentarzem na każdy dzień listopada.
Ojcu Sabatino Majorano i jego współpracownikom dziękujemy za krytyczne wydania pism naszej bł.
Matki. Cenimy je bardzo, gdyż pomagają nam w zasłuchaniu się w jej przesłanie i w tłumaczeniu na język
polski.
Mocno przekonane o wartości naszego wyjątkowego kontemplacyjnego powołania staramy się
dbać o jakość naszego życia wspólnotowego, o duchowy wzrost każdej siostry i o coraz głębszą znajomość
naszej bł. Matki, z całą bogatą redemptorystowską tradycją. Jest to kryterium podejmowanego studium
oraz wspólnotowej refleksji. Dzięki konferencjom s. Wiesławy Krasiczyńskiej (słuchanym z CD) oraz prelekcjom i warsztatom z pomocą s. Alodii, mogłyśmy spojrzeć na poziom naszych relacji i więzi. Formację ciągłą
dopełniają homilie naszych Ojców, comiesięczne dni skupienia przygotowywane przez siostry ze wspólnoty
albo zaproszonych Kapłanów, konferencje Ojców Profesorów, rekolekcje wspólnotowe (w tym roku o. Mariusz Chyrowski – o Józefie Egipskim), każde spotkanie z misjonarzami, których doświadczenie wiary rozpala
nas, a także świadectwo świeckich – odważnych świadków Jezusa w dzisiejszym świecie. Od czasu do czasu
uczestniczymy w Sympozjach dla konsekrowanych. S. Ewa D. podjęła roczną duchową odnowę w Centrum
Duchowości, prowadzonym przez Salwatorianów, a s. Agnieszka K. kontynuuje dwuletnie studium dla formatorek.
Tę naszą duchową drogę ubogacili w tym roku także inni nasi Bracia i Siostry, Goście i Przyjaciele.
Długa jest lista duchowych i materialnych Darczyńców. Jesteście wpisani w nasze serca, a zwłaszcza w Boże
Serce. Uwielbiamy Go w pięknie Waszego życia, w hojności i dobroci, w czułości i konkrecie pomocy, jaka
spływa od Was do naszego domu modlitwy.
Gratulujemy tym, którzy przyjęli nowe zadania w Kościele: o. Januszowi Sokowi – ponownego wyboru na Prowincjała, o. Andrzejowi Wodka na Prezesa AVEPRO, o. Amarante na Rektora Akademii Alfonsiańskiej, o. Markowi Urbanowi habilitacji. Gratulujemy Siostrom, które złożyły śluby, świętowały jubileusze,
rozpoczęły formację w naszych wspólnotach. Gratulujemy Ojcom i Braciom z miłością podejmującym dzieło
obfitego odkupienia.
Uczestniczymy modlitwą w Waszych radościach i troskach, które nam powierzacie. Dziękujemy, że
Wy także dajecie nam odczuć współczucie i zatroskanie o nas. Dziękujemy za modlitewne wspieranie naszej
Siostry Ani i jej Rodziny w czasie ciężkiej choroby jej brata, który 9.12 odszedł do Domu Ojca. Waszych
zmarłych, których powierzaliście naszej modlitwie także otaczałyśmy modlitwą.
To „Jezus zapala w świecie ogień miłości Bożej”, powiedział św. Jan Paweł II.
Niech się tak stanie w to Boże Narodzenie!
Siostry Redemptorystki z Bielska-Białej

