
 

 

 

Tallinn, 25. Veebruar 2020 

Kallid heategijad ja Seminari sõbrad, 

Esiteks, tahame teid siiralt tänada lahkuse eest, mida te Püha 

Jõuluajal näitasite. Me oleme kindlad, et ei jäänud teie 

palvetest ilma. Meiegi palume alati, et Jumal annaks teile 

vastutasu ja laseks teil tunda armastatuna Tema poolt, kes on 

halastuse ja helduse Isa. 

Olles edukalt läbinud talvesessiooni eksamid, hakkasime pihta 

teise poolaasta õpingutega. 

Ülikooli vaheajal võtsime osa intensiivsest eesti keele kursusest, 

kuna eesti keel on meie jaoks võõrkeel. 

Kuid kõige ilusam uudis on see, et meie seast on juba mõned 

üliõpilased edasijõudnud etappides preestriks saamisel. 

Tulevasel 10. mail meie austatud piiskop Philippe pühitseb 

Giosue „Admissio ad Ordines“ ja annab üle 

„Letterato“ Emmanuelile ja Kyrilile. Giosue küsib Kirikult olla vastu 

võetud kandidaadina Ordu sakramendile, ohverdades oma elu 

preestrindusele ja evangeliseerimisele. Ning Kirik võtab tema 

otsust avalikult vastu. 

Jeesus ütles: “Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis 

lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma 

lõikusele.“ Vastates Issanda hoolivusele ja Kiriku vajadusele, 

meie vend on valmis vastu võtma Jumaliku kutsumust prohveti 

sõnadega: “Siin ma olen, saada mind.“ Jumala abiga ja meie 

ühtse palvega tema avaldab meile olla truu oma kutsumusele. 

„Tee, et sinu Sõna süvitsi mediteerivad pojad oleksid südamlikult 

valgustatud, selleks et neist saaksid truud kuulutajad oma 

vendadele.“ (Rituaalist) 

Oleksime õnnelikud, kui mõned teist saaksid osa võtta sellest 

Jumalateenistusest. Kindlasti palume teilt eriliselt palvetada meie 

seminaristide eest. 

Issand, kutsudes meid elama Paastuaega, asetab meid 

Paasapüha ootusesse. Soovime teile, et antud aeg pakuks 

võimalust peenetundeliseks kohtumiseks Temaga, kes kutsub 

meid pöördumisele, sest tunnistades oma patte saame kogeda 

tema andestuse heldust. Ning surnuist ülestõustes Kristusega 

saaksime elada Püha Vaimu paasapühalikus rõõmus. 

 

Loodame alati teie palvete ja abi peale. 

Kõige paremate soovidega, 

Seminaristid ja Isa Severino. 
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