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Kallid seminari heategijad ja sõbrad.
Me alustame seda uut aastat suure rõõmuga
Suve jooksul oli meil palju sündmusi, mida Issand on meile kinkinud.
Mõned seminaristid on suve perioodi osa veetnud Tallinna kirikus,
osaledes kiriku elust, aitades kiriku preestreid ja osa võttes erinevatest
üritustest nagu oli suvelaager, mis toimus augusti kuus.
Julián ja Brandom läksid Gruusiasse et aidata preestreid, andes neile
hea võimalus tunda Gruusia reaalsust. Samuti suve jooksul seminaristid
said oma päritoluriikidele külla minna ja näha oma peresid ja kogudusi.
Giosué läks Mehhikosse kus ta elab missiooni aeg, mis on meie preestriks
moodustamise osas hädavajalik. Kiryl, ometi, tuli Ukrainast tagasi
Eestisse, pärast ühe aasta missioonis, kus Jumal on ilmunud tugevasti,
ja sellel aastal jääb aitamas Eestis Valga kirikus. Viimaseks, Emmanuel
jätkab edasi oma rändluseaeg Madriidis.
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Teine märkimisväärne üritus mis Issand on meile lubanud hiljuti elada oli
Neokatehhumeenilise Tee algatajate kohtumine, mis toimus Itaalias,
Porto San Giorgios. 14. sempembrist kuni 18 septembrini said kokku
terve maailma Redemptoris Materi seminaride koolitajad ja mõned
seminaristid
mis
on
kokku
120.
Seal olid ka kohal kandidaadid, kes andsid oma kättesaadavuse, et
siseneda ükskõik millisesse seminarisse. Meil oli rõõm, et võtsime vastu
uut venda, kes on pärit Mehhikost, tema nimi on Andrés Lázaro Beltrán,
kes kohe tuli koos meiega tagasi Tallinasse valmis, et oma uut elu
alustada, mida Issand on temale pakkunud. Need päevad andsid
meile uut jõudu, tugevdades kutset olla misjonipreestrid, valmis
minema kõikjale, et kuulutada Kristust, kes on meie elu!
Ka siin Eestis on Ukrainas toimuv sõda tekitanud tugevaid majanduslikke
tagajärgesid. Sel aastal on kütte-, elektri- ja toitlustamise kulud kõvasti
tõusnud ja… on juba külm. Julgustame teid meid aidata, olles kindlad
tasu eest, mille Issand on teile juba ette valmistanud.
Tänulikud Issandale selle eest, mida ta meile on andnud, ja tema
pideva hoolitsuse eest meie vastu, kasutame võimalust tänada teid
kogu materiaalse ja vaimse abi eest, mida te meile pakute; me
palvetame teie eest.
Rahu
Seminaristid, Isa Eliasz ja Isa Severino.

