“Rosnie w Bratsku swiatynia na chwale Boga i dla zbawienia ludzi”
+ Witajcie Kochani Wspolbracia i Dobrodzieje naszej Parafi Sww Cyryla i Metodego w Bratsku.
W Rosji mowi się często, ze wystarczy na ziemi Rosyjskiej wkopac krzyz i zacznie się rozrastac zycie
duchowe.
Nasza Parafia w Bratsku istnieje od 1994 roku. Wówczas to katolicy postawili swój krzyz w miescie Bratsk.
I tak się zaczelo! Od 1998 roku, dzieki pomocy Fundacji Niemieckiej – Pomoc dla Wschodu, mamy swój
koscil. Pierwsi Klaretyni, Ojcowie Marcin Dragan CMF i Arkadiusz Bajak CMF, w Bratsk przyjechali w 2003
roku. Poczatki były trudne. Jak mawial i często podspiewywal o. Marcin: „tu narazie jest ściernisko ale
będzie San Francisco!” Z entuzjazmem rozpoczeli prace nad rozwojem Parafii. W 2009 na miejsce Ojca
Arkadiusza , przyjechal o. Tomasz Zajac CMF. Wspolpracuja z nami Siostry Sluzebniczki Starowiejskie. One
prowadza przyparafialne przedszkole i swietlice dla dzieci.
Na dzien dzisiejszy w Parafii terytorialnie jak pol Polski, wiernych ok 500 dusz. Wierni maja mozliwosc
codziennego uczestniczenia we Mszy Sw. Do chorych i tych co mieszkaja wiecej jak 100 km od Parafii
regularnia dojazdzamy z posluga kaplanska. Przy parafii funkcjonuje grupa Anonimowych Alkoholikow i
dla rodzin zyjacych z uzaleznionymi. Swoje spotkania maja Grupy ministrantow, Zywego Rozanca i Legiona
Maryi. Tradycja naszej Parafii sa co kwartalne dni skupienia dla parafian – maja one miejsce w sobote i
koncza się niedzielna Msza Sw.
Rok Wiary stal się bodzcem do rozbudowy naszej Swiatyni. W duchownym i materialnym sensie.
W 2013 roku rozpoczelismy pierwszy etap rozbudowe swiatyni. Przebudowana zostala czesc prezbiterium,
dobudowa zostala zakrystia. Pojawil się nowy oltarz, ambonka i oltarze boczne. W 2014 roku w dzien Sww.
Cyryla i Metodego, Biskup Cyryl Klimowicz poswiecil wykonane nami prace.
Zwienczenniem naszych remontowo-budowlanych robot, bylo dobudowanie wiezy. W niedziele 23 lipca
2017 r. w naszej Parafii mialo miejsce poswiecenie wiezy koscielnej i choru. Uroczystosci przewodniczyl
Biskup Cyryl Klimowicz. Przybyli również goscie z Polski. Ksieza Ryszard Andruszczak, Julian Jozwiak,
Dariusz Lipiec. Nie braklo i naszych wspolbraci – z Krasnojarska przyjechal o. Tadeusz Szyjak CMF. Po Mszy
Sw. mielismy mozliwosc obejrzenia spektaklu, poswieconego 100 leciu objawien Fatimskich. Spektakl
niecodzienny. Laczacy w sobie zycie przesladowanych za wiare rosjan, w kontekscie Objawien Fatimskich.
Wielu ogladajacych mialo wilgotne od lez oczy. Spektakl napisala i wyrezyserowala nasza Siostra Marina.
No i na koniec nie obeszlo się bez tradycyjnego rosyjskiego „czajopitia”. Wspolna agapa zakonczyla nasza
pafarialna uroczystosc.
Dziękujemy Bogu za otrzymane laski. Wszystkim naszym dobrodziejom za pomoc i prosimy o wasze
modlitwy. Z serca was blogoslawimy:
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