
 

 

  

Tallinn, 19 detsember 2022 

 

 

 

 

Kallid heategijad ja seminari sõbrad.  

 

Jumal tuleb meile tooma oma rahu, sellist rahu, mida ainult 

ülestõusnud ja elav jumal võib meile anda. Meie südames, kus on 

surma üle võidetud ja patt on andeks antud, elab Püha Vaim. Tänu 

sellele saame juba tunda igavest elu, mida keegi ei saa meilt ära võtta. 

See on jumala tegu! Olgu ta heakskiidetud! 

“Rahu maa peal inimestele keda Issand armastab!“ 

 

Giosué kirjutab meile Mehhikost: “Siin koguduses leiab igast: endine 

professionaalne mõrvar, röövija, alkohoolikud, narkosõltlased jne. 

Uskumatu tunne tekib, kui näha nende inimeste radikaalset muutust. 

Võib arvata, et inimene ei ole võimeline muutuseks, aga need vennad 

ja õed on vastupidise tunnistajad. 

Need imeteod on kõik jumala 

kingitused. Mind aitab eriti kuulata 

nende vendade tunnistusi, aga ka 

kuulda teiste vendade kriisidest. See 

näitab mulle, kui tähtis on see, mida 

ma siin teen ja see, mida jumal 

kutsub mind tegema. Ma näen seda 

kõike minu kutsumuse kinnitusena.” 

 

 

Meie seminar kuulutab jumala sõna kaugele läbi meie seminaristide. 

Giosué Mehhikos, Emanuel Madriidis, Kyril Tartus. Ka Tallinnas mõned 

vennad on läbi viinud kattehheese ja proovime viia inimesi jumalale 

lähemale. Oleme korraldanud ürituse ka meie naabritele, kutsusime 

neid külla, maiustasime ja laulsime koos. Meid oli umbers 30, me ei 

uskunud oma silmi, nähas nii suurt rahvahulka.  

 

Viimasel ajal oleme olnud rõõmsad Carmeni kanoniseerimisprotsessi 

piiskopkondliku etapi avamise 

üle, mida oleme jälginud 

internetis suure liigutusega ja 

Jumala ülistusega selle imelise, 

Jeesust Kristust ja evangeeliumi 

kuulutamist armastava naise 

eest. 

Katehhistid Pablo ja Antonita 

ning isa Severino läksid meie 

piiskopiga Madridi, et osaleda 

sellel sündmusel otseülekandes.  

 

Me tähistasime püha Neitsi Maarja pärispatuta saamise suurpüha 

eelõhtul, meenutades, kuidas Maarja tõesti soovis selle teekonna 

loomise, ilmutades Kikole Jumala plaani juba 1959. aastal; 8. 

detsembril tähistasime ka Eliase, prorektori esimese ordinatsiooniaasta 

täitumist. 
 

Tänulikud Jumalale kõige eest, palume teid jätkuvalt meie eest 

palvetada ja aidata meid meie vajadustes; nüüd peame mõtlema 

kabeli uue katuse katmisele, mis hakkab lekkima, samuti peame toime 

tulema kasvavate elamiskuludega, eriti gaasi ja elektrienergia 

kuludega.  

                                                                                                                             

Issand õnnistagu teid! 
 

Häid Jõule ja head uut 2023. aastat!  

 
Seminaristid, isa Eliasz ja isa Severino 
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  Detail sündimisstseenist seminariumis 
 

 

 

 

TELEFON: 

+37258596197 

 

AADRESS: 

J. Poska 47, 10150 Tallinn 

 

VEEBILEHT:: 
https://redemptorismater-

tallinn.com/et/koduleht/ 

 

E-POSTIAADRESS: 
redemptorismatertallinn.help@gmail.com 

 

PANGAKONTONUMBER:: 

MTÜ REDEMPTORIS MATER 

EE281700017004066198 

SWIFT/BIC RIKOEE22 
Luminor Bank, Liivalaia 45, 10145 TALLINN 

 

Annetused PayPal’i ja krediitkaardi 

kaudu: 

https://www.paypal.com/donate/  

 

 

Giosuè Guadeloupe'is 

koos evangeliseerimismeeskonnaga 

Kiko kodus Madridis 
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