PODZIĘKOWANIE OD SIÓSTR
„ Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas” / Kor 5 , 14 /
Drodzy Rodacy, Kochane dzieci, młodzieży, nauczyciele i przyjaciele,
W imieniu naszej wspόlnoty zakonnej, Siόstr Pasjonistek w Peterborough, pragnę
serdecznie podziękować za wszystko dobro, ktόrego doświadczyłyśmy podczas
ponad 43 lat naszej misji.
Hasło naszego Zgromadzenia: „Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas”, jak rόwnież charyzmat pasyjny
naszej Matki Założycielki Jόzefy Hałacińskiej, były inspiracją i duchową mocą podczas służenia Polakom
przez cały czas. A była to służba Bogu, Kościołowi i każdemu rodakowi, kόrego spotkałyśmy na naszej
drodze.
Działalność społeczna, ktόrą dzieliłyśmy wspόłpracując z kapłanami, Ojcami Franciszkanami
Konwentualnymi i z wiernymi, polegała na przygotowywaniu oprawy liturgicznej na polskie Msze św.,
przygotowywaniu nabożenstw majowych, rόżańcowych, wielkopostnych. Czuwałyśmy także nad
lektorami, chόrem i muzykami. Było wiele prόb, spotkań, szkoleń. Ostatnio została też zainicjowana
grupa modlitewna „Wspόłpracownicy Ukrzyżowanego”, zaczęliśmy rozważać Pismo Ṡwięte, częściej
odmawiać rόżaniec w domach, więcej się modlić.
Szkoła Polska św. Jana Pawła II istniejąca od 1978 roku była podstawowym filarem wspierającym polską
Misję św. Jadwigi. Nasi uczniowie uczestniczyli w Liturgii Eucharystii, dodatkowych nabożeństwach oraz
w tradycyjnych corocznych Jasełkach, ktόre każdego roku prezentowane były w ciekawej formie z
włączeniem całych rodzin, ostatnio nawet trzechpokoleniowych. Ponadto uczniowie z pomocą rodzicόw i
nauczycieli uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Imprezy te miały miejsce nie
tylko w środowisku polonijnym, ale rόwnież w kanadyjskim. Szkoła wspόłpracowała z lokalnymi
organizacjami polskimi oraz w Toronto, głόwnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.
Obecnie wykonujemy obowiązki domowe oraz pracujemy społecznie, przede wszystkim we wspόlnocie
polonijnej. Od 2 maja 2019 roku, po śmierci naszej ukochanej siostry Bogdany, jesteśmy tylko trzy w
klasztorze jako emerytki. Podkreślę, że śp. Siostra Bogdana dbała bardzo, aby wiara i patriotyzm,
pielęgnowanie języka polskiego, a także miłość bliźniego, były praktykowane w naszej pracy. Potem
pięknie te wartości kontynuowała Siostra Gaudencja i każda z nas na swόj sposόb.
Nadszedł czas, aby powiedzieć wszystkim Rodakom – Szczęść Boże na dalszą drogę życia. Rozstanie z
punktu czysto ludzkiego nie jest łatwe, ale zawierzamy to historyczne wydarzenie Jezusowi, Maryi i
świętemu Jόzefowi. Ufamy, że wiara, nadzieja i miłość będą nam towarzyszyć codziennie w ziemskiej
pielgrzymce do Ojczyzny Niebieskiej. Wierzymy, iż ziarno zasiane w sercach młodych i starszych
przyniesie pożądany owoc.
Dziękujemy za życzliwość, okazywaną troskę i pomoc. Szczegόlnie teraz w tych ostatnich dniach jesteśmy
głęboko wzruszone gestami serdeczności, wdzięczności i nieukrywanego smutku.
Kochani Rodacy,
Niech Bόg Miłosierny szczodrze błogosławi każdemu z Was zdrowiem, radością i pokojem!
Maryja, Krόlowa Polski, niechaj Was broni od wszelkiego zła!
Ṡwięty Jόzef niech wspiera swoją ojcowską dobrocią!
Będziecie w naszych sercach i modlitwach...
Szczęść Boże!
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