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Kallid seminari sõbrad ja heategijad,
Me tahame selle kirjaga soovida teile head püha nädalat ning et
te saaksite osa võtta sellel Paasapühal rõõmuga Jeesuse Kristuse
ülestõusmises.
Seoses igapäevaeluga ning seminari uudistega saame öelda, et
oleme saanud viimastel kuudel kogeda, kuidas Jumal viib
armastusega edasi seminari ning seminaristide kutsumusi.

Julián Goez
Hurtado

Pablo Fernández
Velasco

Me saame tänada Jumalat, sest peale kahte eneseisolatsiooni
perioode koroonaviiruse tõttu, jõuludel ja märtsil, ei ole keegi meist
saanud raskelt koroonasse haigestuda.
Eelkõige peame me rõõmustama, sest neli meie seminaristidest
saavad 15.mail Admissio ad Ordines: Manuel Leal Almeida
(Portugal), Julian Goez Hurtado (Kolumbia), Pablo Fernandez
Velasco (Hispaania) ja Marco Librasi (Itaalia). See on nende jaoks
esimene samm vaimuliku elu poole, milles annavad oma teadlikku
nõu, et minna edasi preestriks saamise
teekonnas, kõik oma raskuste ja võitlustega.
Nad ei ole ainukesed, kes lähevad selles
teekonnas edasi, ka Giosuè Schirru (Itaalia)
saab lektoraadiks.

Marco Librasi

Nagu näete, Issanda poolt külvatud õied kannavad vaikselt vilja,
kuid aega on veel enne, et me saaksime neid vilju korjata.
TELEFON:
+37258596197
POSTIAADRESS:
J. Poska 47, 10150 Tallinn
VEEBILEHT:
http://www.redemptorismatertallinn.com/
EMAIL:
redemptorismatertallinn.help@gmail.com
Panga arvelduskonto:
MTÜ REDEMPTORIS MATER
EE281700017004066198
SWIFT/BIC RIKOEE22
Luminor Bank, Liivalaia 45, 10145 TALLINN
Annetuste tegemiseks krediitkaardiga või
paypaliga:
http://www.redemptorismatertallinn.com/
en/donate/

Tere ütlevad ka meie seminaristid, Kiryl Ukrainast ning Emmanuel
Hispaaniast, kes on oma pastoraalset kogemust kogemas. Nemad
ka näevad, kuidas Jumal nendega nii eriliselt töötab.
Me ei saa midagi rohkem teha, kui olla tänulikud Jumalale selle
eest, mida meiega teeb ning kuidas hoolitseb alati meie vajaduste
eest. Ja Jumal hoolitseb just konkreetsete inimeste kaudu nagu
teie, sellepärast usaldame teie lahkust ning oleme kindlad, et
niisugune lahkus saab hüvitatud, nii selles kui ka tulevases
maailmas.
Me jätame teid oma palvetes meelde.
Kogu oma südamest, parimad soovid.
HEAD PAASAPÜHA!
Seminaristid, isa Eliasz ja isa Severino.

