
Kochane nasze Siostry,  

Drodzy Ojcowie i Bracia, Rodziny nasze i Przyjaciele! 
 

Zanim nasz dobry Ojciec Niebieski przekaże nam dar Nowego Roku 2017 sam przygotuje nas 
do przyjęcia tego daru, prowadząc nas przez adwentowe dni. A potem Jezus będzie czekał u drzwi 
serc i domów, aby się w nich narodzić. Bł. M. Celeste przypomina nam, że „On pragnie, aby Jego 
radość zagościła w Twojej duszy, że chce w Tobie zamieszkać i być z Tobą zjednoczony”. 

 Życzymy Wam, abyście odpowiedzieli na pragnienie Jezusa i z radością przyjęli Go,  
i powierzyli się Mu całkowicie, a także abyście wielu pomogli otworzyć serca dla Niego.  

 

Wejdziemy w Nowy Rok bardzo obdarowani łaskami roku 2016,  którymi chociaż trochę chcemy się z 
Wami podzielić. Lecz 

                        Kto może opowiedzieć ogrom miłosierdzia Pana 

i Jego bezgraniczną dobroć dla dusz przez Niego odkupionych!? 
 

Spróbujemy jednak, z wdzięczności wobec Jezusa i wobec Was!  
My także, jak bł. Maria Celeste Crostarosa jesteśmy pełne podziwu dla dobroci 
Chrystusa w minionym roku, w którym Boże Miłosierdzie, jak rwący potok 
wlewało się do naszych serc i do wspólnoty: Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica 
Chrztu Polski, Beatyfikacja M. Celeste, Światowe Dni Młodzieży i odwiedziny 
Papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. I równie doniosłe, ważne i pełne Ducha 
wydarzenia wewnątrz naszej wspólnoty, Zakonu, Zgromadzenia 
Redemptorystów, w życiu Kościoła, świata i Rodzin. We wszystkim 
uczestniczyłyśmy modlitwą, a niekiedy także obecnością. 

Z obfitości wydarzeń-darów tego roku wybieramy tylko niektóre, aby 
dzielić je z Wami i w ten sposób uwielbić Trójcę Przenajświętszą, i uchylić rąbka 
piękna życia redemptorystek. Dziękujcie więc razem z nami Bogu za Jego dobroć 
i przyjmijcie naszą wdzięczność, ponieważ każde z tych świętych wydarzeń miało 
swe ludzkie oblicze, które pomagaliście nam kształtować przyjaźnią, wsparciem 
duchowym i materialnym.  

 

W centrum tego roku stanęła BEATYFIKACJA naszej Matki Celeste 
Crostarosa (18 czerwca 2016). Jakże wdzięczne jesteśmy Jezusowi za to, 
że po tylu latach oczekiwania, właśnie w naszych czasach została 
wyniesiona na ołtarze, a my dzięki dobroci polskich redemptorystów 

oraz świeckich dobroczyńców, 
mogłyśmy w niej uczestniczyć 
całą niemal wspólnotą. 
Przygotowanie, wyjazd i 
dziękczynienie naznaczyły 
pierwsze  półrocze. I wreszcie 
spotkanie u Matki Celeste w 
Foggii z Siostrami i Braćmi z 
całego świata. Dziękujemy Wam, 

drogie Siostry, za jedność serc. Dziękujemy redemptorystom, zwłaszcza  
o. Antoniemu Marrazzo i wszystkim, którzy włożyli swe serce  i 
kompetencje w dzieło, które zostało zwieńczone tego dnia. Z Foggii 
nasze siostry udały się do Scala, do miejsca narodzin naszego Zakonu 
(1731) i naszej polskiej wspólnoty (1989). Dla niektórych było to 

pierwsze spotkanie z miejscami 
naszych początków. Poznałyśmy 
w te dni gościnne serca sióstr, 
tych w Foggii, a potem w Scala. 
Wszystkim z serca dziękujemy! 
 

 

W tym czasie w klasztorze w Bielsku-Białej pozostało pięć sióstr, aby 
świętować wydarzenie beatyfikacji razem z kapelanem, o. Andrzejem 
Kowalskim oraz wiernymi, którzy kochają Marię Celeste i starają się z 
Nią iść za Jezusem. 
 



W duchowe przygotowanie włączyli się także Redemptoryści. Zostali wyznaczeni Ojcowie, którzy podczas 
regionalnych dnia skupienia Prowincji przedstawiali Matkę Celeste i jej duchowość.  Na wiele sposobów także 
inni Bracia i Ojcowie tworzyli klimat święta i radości z powodu naszej Matki, zgłębiając jej niezwykłą heroiczną 
wierność Bogu i oddanie całej siebie w tworzeniu nowego podwójnego Instytutu.  Na ręce o. Janusza Soka, 
Prowincjała, składamy serdeczne podziękowanie, Wam wszystkim, nasi kochani Bracia. Wierzymy, że 
komplementarność OSsR-CSsR, z jaką realizujemy nasze powołanie, jest spełnieniem marzenia Jezusa, które  
odczytujemy w przyjaźni bł. M. Celeste i św. Alfonsa. 

Wypełnione łaską Beatyfikacji rozpoczęłyśmy drugie półrocze, także pełne znaczących wydarzeń: 
2.07 - wybór s. Urszuli Nowińskiej na przełożoną wspólnoty. 
 

W tym wyjątkowym roku łaski radosne fiat Jezusowi wyśpiewały 
dwie nowicjuszki, składając śluby czasowe: 
 

 19.03– s. Maria Duchenko, pochodząca z Ukrainy 
                                27.08 – s. Magdalena Chojnowska, z Łomży  
 

ŚDM – 6 najmłodszych sióstr wraz z mistrzynią nowicjatu dzieliły 
entuzjazm pójścia za Jezusem i z młodymi całego świata, najpierw 
w naszej diecezji, a potem w Krakowie.  
5 innych sióstr uczestniczyło w spotkaniu konsekrowanych z 
Ojcem Świętym Franciszkiem w Centrum Jana Pawła II w 
Krakowie. 

 

 
 
 

11.09 – w wieloraki sposób przygotowywałyśmy pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Marii Celeste: nowenną i 
zgłębianiem Listu Jana Pawła II do OSsR, sprzed 20 lat, audycjami w Radio Maryja i lokalnym Aniele 
Beskidów, a także w pierwszym programie Polskiego Radia, wykładami o. Marka Kotyńskiego CSsR, śpiewem 
Akatystu ku czci bł. M. Celeste, a w sam dzień wspomnienia uczciłyśmy ją uroczystą Mszą świętą. Dzięki 
transmisji beatyfikacji przez TV Trwam wielu mogło niej uczestniczyć, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczne 
naszym Ojcom. 
 

18.09 – Podczas Eucharystii pod przewodnictwem Prowincjała o. Janusza Soka, w obecności ukraińskich 
Ojców: Prow. o. Andrija Raka i ekonoma o. Mykoly Turkota, odbyło się posłanie trzech sióstr na Ukrainę. Nasza 

wspólnota, po wielu latach dojrzewania do realizacji tego 
pragnienia,  powierzyła s. Marii Slepchenko, s. Ivannie 
Lantsuta, s. Zorianie Ivanytskiej zadanie przeszczepienia 
charyzmatu bł. M. Celeste na Ukrainę. Będzie to drugi w 
Zakonie klasztor obrządku grecko-katolickiego.  
 

19.09 – rano, o godz. 6.00, w naszej kaplicy słowami 
modlitwy bł. M. Celeste prosiłyśmy naszą drogą 
Matkę  Maryję o opiekę nad tymi siostrami, bo po Jezusie 
Ona jest naszą nadzieją i orędowniczką u Boga, jest dla nas 
zawsze Matką Nieustającej Pomocy. Po wzruszającym 
pożegnaniu siostry wyruszyły w drogę. 
 

2.10 - w Katedrze grecko-katolickiej we Lwowie miała 
miejsce uroczysta Eucharystia, dająca początek misji redemptorystek na Ukrainie.  
 

W naszej wspólnocie kontynuują formację dwie siostry pochodzące z Ukrainy. Mamy nadzieję na kolejne 
powołania, które kiedyś, po formacji dołączą do rodzącej się wspólnoty. 
 

24.09 cztery oblatki: Alicja, Małgorzata, Beata i Marta, po roku intensywnej formacji, przyzywając 
wstawiennictwa bł. M. Celeste, zdecydowały się złożyć przyrzeczenie, że „całym sercem oddają się do dyspozycji 
Bogu według Statutów Wspólnoty Oblackiej przy Klasztorze Redemptorystek w Bielsku-Białej”. 



Każda z nich żyje duchem M. Celeste w tym środowisku, w którym Bóg 
ją postawił. Wszystkie kontynuują formację duchową przy naszej 
wspólnocie.  
 
 

Relacje między klasztorami: Beatyfikacja stała się wydarzeniem 
wyjątkowego powiewu Ducha i spotkań z Siostrami całego świata, 
rozmów, wymiany ciepłych spojrzeń i uśmiechu, gdy język nie pozwalał 
na inną komunikację. Nie brakowało nam jednak w tym roku 
konkretnych działań, które miały na celu pomoc wzajemną.  

S. Agnieszka Wantuch przez ponad 8 miesięcy przebywała we 
Włoszech, korzystając z włoskiego klimatu i gościnności sióstr w 
Sant’Agata, w Scali i Foggii, aby poprawić swój stan zdrowia, a także 
cieszyć się bliskością bł. M. Celeste. 

S. Kazimiera trzy miesiące wspierała wspólnotę w Foggii w przygotowaniach do beatyfikacji. W tym 
czasie 10 dni spędziła w Scali.  

S. Ewa Dobrzelecka dwa razy wyjeżdżała do Irlandii w ramach pracy dla Zakonu jako koordynatorka 
Komisji Posługi. Także s. Maria Slepchenko została gościnnie przyjęta przez nasze Siostry w Dublinie, gdzie 
wyjechała na 6 tygodni, aby kwestować pośród emigrantów ukraińskich szukając środków na budowę klasztoru 
na Ukrainie. Siostrom w Dublinie i Kamakura (Japonia) serdecznie dziękujemy za hojne wsparcie tej rodzącej 
się fundacji. S. Danuta pomagała siostrom w Kežmaku w czasie ich rekolekcji wspólnotowych, a siostra 
Przełożona, Urszula, odwiedziła wspólnotę we Vranovie, w celu dokonania nowego podziału obowiązków. 

 

Współpraca między naszymi klasztorami słowiańskimi i tym w Kazachstanie ma wiele płaszczyzn. 
Cieszymy się, że możemy się wzajemnie wspierać i ubogacać duchowo. W ciągu tego roku niektóre z nas 
przeżyły swoje rekolekcje czy to we wspólnocie we Vranovie czy w Kežmarku. Także tamtejsze siostry 
przyjeżdżały do nas  w tym samym celu. Mamy ze sobą bardzo bliski i serdeczny kontakt. Nawet z dalekiego 
Kazachstanu w tym roku gościłyśmy wszystkie trzy siostry, s. Marię, s. Grażynę i s. Irinę. 

Kochani, w wielu częściach świata i w wielu ludzkich sercach jest tak wiele cierpienia, potrzeb  
i pragnień.  A my, tak jak bł. M. Celeste staramy się leczyć te rany serc i rany Kościoła naszą modlitwą i troską  
o coraz większą miłość wśród nas i na świecie.  

Każdego, kto powierzył się naszej modlitwie, składamy w Sercu Boga. Dla tych, którzy nie proszą, bo nie 
znają wartości modlitwy, wypraszamy dar nowego życia i poznania Chrystusa. 

Modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Franciszka, wdzięczne za każde jego słowo i nauczanie. Mocy 
Ducha Świętego życzymy o. Generałowi CSsR Michaelowi Brehlowi i nowemu Zarządowi Generalnemu, 
dziękując za dotychczasową braterską pomoc. Komisji Posługi dziękujemy za staranie o większą jedność 
wspólnot Zakonu i wszelkie dobro, które zrodziła ich praca. 

 

Każdemu z Was, nasi Kochani, Rodzice, 

Rodzeństwo, Przyjaciele i Znajomi wspólnoty pragniemy 
podarować modlitwę i naszą serdeczną bliskość. Niech te 
dni Adwentu zrodzą radosną pewność, że  

   Bóg rodzi się dla nas wszystkich! 
           

      W imieniu całej wspólnoty 

                   

 

 

 

Bielsko-Biała, 27 listopada 2016 – Pierwsza Niedziela Adwentu 


